INFORMACJA NR 7/2011
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 25.06.2011 R. DO 16.08.2011 R.

43. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z 27-28.06.2011 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji w ramach zadania „Wymiana międzynarodowa uczniów i studentów":
- programu „Summer Abroad" w terminie 29.06.-04.08.2011 roku w Województwie Kujawsko-Pomorskim;
Projekt jest realizowany juŜ po raz kolejny we współpracy z partnerami ze
Stanów Zjednoczonych. Celem przedsięwzięcia jest trzytygodniowa wymiana młodzieŜy, podczas której kilkunastu młodych uczestników międzynarodowego programu będzie poznawać kulturę i historię polski, tradycje i obyczaje, a przede wszystkim integrować się z rówieśnikami. Realizacja projektu przyczyni się równieŜ do promocji naszego Województwa, jego tradycji,
kultury i współczesności.

- międzynarodowego obozu z językiem francuskim organizowanego dla
młodzieŜy gimnazjalnej z województwa kujawsko-pomorskiego w terminie: 1-10 sierpnia 2011 rok.
Obóz jest inicjatywą Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty, Urzędu
Marszałkowskiego, Stowarzyszenia Prof-Europe oraz Ambasady Francji
w Polsce. Celem obozu jest upowszechnianie nauki języka francuskiego,
a tym samym podnoszenie kwalifikacji gimnazjalistów w zakresie porozumiewania się drugim językiem obcym po języku angielskim. Zajęcie prowadzone będą przez lektorów z Francji. Do prowadzenia zajęć zaangaŜowani
zostali nauczyciele z Regionu Południowe Pireneje – partnera Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności
z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego:
- Nr 88/11 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoŜonych pomiędzy ulicami: Armii Ludowej, gen. W. Andersa i „Trasą Staromostową” w Toruniu.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk Nr 70/11 - autopoprawka do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie udzielenia w roku 2011, w drugim terminie, dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków połoŜonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 43/745a/11 – wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest promocja Województwa KujawskoPomorskiego, Miasta Bydgoszczy oraz Miasta Torunia w liniach lotniczych oraz na międzynarodowych trasach lotniczych.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego postępowania oraz powołano komisję przetargową.

2. Nr 43/746/11 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w dniu 29 czerwca 2011 r.
3. Nr 43/747/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Usunięcie usterek w iluminacji gmachu Opery
Nova” w Bydgoszczy.
4. Nr 43/748/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Zakup ciemni kabinowej” dla Wojewódzkiego
Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu.
5. Nr 43/749/11 - powołano Kapitułę III edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nazwą „Agricola-Syn
Ziemi”.
6. Nr 43/750/11 - wyraŜono zgodę Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy na likwidację w drodze rozbiórki budowli –
dwóch wiat magazynowych, zlokalizowanych na działce nr 2/19 w obrębie 298 o pow. 6,0911 ha przy ul. Meysnera 9 w Bydgoszczy.
7. Nr 43/751/11 - określono tryb powołania członków Rady Działalności
PoŜytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
8. Nr 43/752/11 - zmieniono uchwałę oraz przyjęto tekst jednolity załącznika do uchwały Nr 85/1101/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. 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.).
9. Nr 43/753/11 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na publikacje w gazecie codziennej ogłoszeń
w roku 2011 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru ofert, spełniających wymagania Zamawiającego, którą złoŜył Wykonawca: Media Regionalne Sp. z o.o. II Oddział w Bydgoszczy z siedzibą
w Bydgoszczy.

10. Nr 43/754/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Szpitala Dziecięcego w Toruniu za okres od 1.01.2010 r. do
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7.11.2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 7.11.2010 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 99.183.886,64 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2010 r. do 07 listopada
2010 r., wykazujący stratę w wysokości 4.536.681,05 zł;
3) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1.01.2010 r.
do 7.11.2010 r. wykazujący zmniejszenie funduszy o kwotę 5.898.567,73 zł;
4) rachunek przepływów pienięŜnych za okres od 1.01.2010 r. do 7.11.2010 r.
wykazujący zmniejszenie środków pienięŜnych o kwotę 2.439.327,42 zł.
Strata netto za okres od 1 stycznia 2010 r. do 7 listopada 2010 r., w wysokości
4.536.681,05 zł zostanie pokryta z funduszu zakładu Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Toruniu – następcy prawnego Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu.

11. Nr 43/755/11 - wyraŜono zgodę na przeniesienie Pana Adama Horbulewicza w drodze porozumienia pracodawców z dniem 1 lipca 2011 roku
do pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia na stanowisko dyrektora.
12. Nr 43/756/11 - z dniem 1 lipca 2011 roku zatrudniono na stanowisku dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Pana Artura Janasa –
dotychczasowego Wicedyrektora ds. Rynku Pracy.
13. Nr 43/757/11 - zmieniono uchwałę Nr III/53/10 Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budŜetu
województwa na rok 2011 (z późn. zm.).
14. Nr 43/758/11 - zmieniono załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/52/10 Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2036.
15. Nr 43/759/11 - zmieniono uchwałę Nr 1/5/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia planu
finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budŜetu państwa na rok
2011.
16. Nr 43/760/11 - udzielono pełnomocnictwa Panu Edwardowi Hartwichowi
– Wicemarszałkowi Województwa do udziału i wykonywania w imieniu
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Toruniu, w dniu 28 czerwca 2011 r.
17. Nr 43/763/11 - zmieniono uchwałę Nr 37/554/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 maja 2010 r. zmieniającą uchwałę
w sprawie przyjęcia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
dla projektu systemowego pn. „Klucz do uczenia-program wsparcia kujawskopomorskich nauczycieli”, w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w re-
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gionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Beneficjentem projektu jest jednostka organizacyjna Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego – Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Toruniu. Projekt jest realizowany wspólnie z Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.
Powierzono:
- Nauczycielskiemu Kolegium Języków Obcych w Toruniu realizację następujących działań objętych projektem: kurs „Jak organizować nauczanie języków obcych dla kadry zarządzającej gimnazjum” na kwotę 147.600,00 PLN,
zakup usług szkoleniowych przygotowujących do podjęcia studiów „Rok 0”
na kwotę 221.590,00 PLN, zakup usług szkoleniowych „Języki obce – metodyczne kursy kwalifikacyjne” na kwotę 377.020,00 PLN.
- Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku realizację następujących działań objętych projektem: zakup usług szkoleniowych
„Kursy z zakresu doradztwa zawodowego” na kwotę 200 200,00 PLN, zakup
pakietu usług szkoleniowych „Kursy doskonalące w zakresie innowacyjnego
nauczania przedmiotów zawodowych” na kwotę 137 870,00 PLN.

44. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 30.06.2011 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji:
- superwizji grupowej i indywidualnej dla zespołu terapeutów Wojewódzkiego Ośrodka Terapii UzaleŜnień i WspółuzaleŜnienia;
Program adresowany jest do terapeutów pracujących na co dzień z osobami uzaleŜnionymi. Praca terapeuty uzaleŜnień związana jest z duŜym
obciąŜeniem psychicznym i emocjonalnym jakie pojawia się w relacji z pacjentem uzaleŜnionym, dotkniętym licznymi problemami wykraczającymi
często poza sprawy samego uzaleŜnienia. W efekcie moŜe prowadzić to
do wypalenia zawodowego, które zdecydowanie obniŜa jakość i zakres pomocy pacjentom uzaleŜnionym. Warunkiem skutecznej pomocy terapeutycznej jest poddanie superwizji własnej pracy terapeutycznej. Superwizji to
omawianie z superwizorem pracy terapeuty oraz tego, co wydarzyło się
podczas terapii klienta.

- szkolenia „Dialog motywujący w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych". Szkolenie będzie realizowane we
współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Dialog motywujący to nowatorska metoda pracy z trudnym klientem. Oparta jest na psychologii inspiracji i psychologii motywacji, mającej skuteczne
zastosowanie w terapii osób zgłaszających się do placówek, których celem
jest rozwiązywanie problemów alkoholowych (np. osób uzaleŜnionych,
współuzaleŜnionych, DDA). Uzupełnia dotychczasowe strategie postępowania z tą grupą klientów o waŜny element budowania i podtrzymywania motywacji.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji w ramach zadania „Wymiana międzynarodowa uczniów i studentów":
- XXIII Szkoły Letniej Kultury i Języka Polskiego w terminie 3-22 lipca
2011 roku w Województwie Kujawsko- Pomorskim;
Szkoła Letnia Kultury i Języka Polskiego organizowana jest juŜ od ponad
20 lat. Głównym załoŜeniem przedsięwzięcia jest nauka języka polskiego
dla obcokrajowców odwiedzających nasze Województwo w okresie letnim.
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Uczestnicy kursu są rekrutowani przez polskie słuŜby dyplomatyczne,
lokalne organizacje i związki polonijne, uczelnie wyŜsze oraz duszpasterstwa i parafie. Główny trzon zajęć obejmuje 40 godzin lektoratów oraz kilkanaście godzin ogólnych podejmujących najbardziej aktualne zagadnienia
z zakresu polskiej polityki, sytuacji Polaków w świecie, zajęcia seminaryjne,
spotkania dyskusyjne, pokazy filmowe, seanse w Planetarium, zwiedzanie
miasta i toruńskich muzeów, naukę polskich pieśni i tańców.

- obozu „Lato z Polską" dla 60-osobowej grupy młodzieŜy polonijnej
w okresie lipiec - sierpień 2011 roku w ramach współpracy z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska";
Obóz „Lato z Polską" jest ogólnopolską inicjatywą organizowaną wzorem
lat ubiegłych przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska" na terenie całego
kraju przy wsparciu Senatu RP. Kujawsko-Pomorski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska" zorganizuje na terenie naszego regionu 10-dniowy
pobyt dwóch grup młodzieŜy polonijnej. Polskie dzieci z Białorusi (30 osób)
będą gościć w Serocku w okresie 25.07-03.08.2011 roku, a polska młodzieŜ z Ukrainy (30 osób) zostanie podjęta w Toruniu w pierwszej połowie
sierpnia 2011 roku. Program przewiduje intensywną naukę języka polskiego oraz jest wzbogacony zajęciami o charakterze sportowym i rekreacyjnym. MłodzieŜ polonijna zapozna się równieŜ z dziedzictwem kulturowym i historycznym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

- wakacyjnego pobytu grupy ok. 100 dzieci polonijnych z Białorusi
i Ukrainy na terenie harcerskiego ośrodka wypoczynkowego w Borach Tucholskich w dniach 18-27 lipca 2011 r.
Dzieci polonijne pochodzą z najuboŜszych rejonów byłych republik radzieckich. Uczestnicy obozu to członkowie zespołów tanecznych i wokalnych,
którzy swoje przywiązanie do polskości manifestują poprzez udział w zajęciach grup artystycznych. W trakcie trwania obozu mali artyści będą występować na terenie powiatów Tucholskiego i Sępoleńskiego. Obóz zorganizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 44/764/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Remont nawierzchni placu parkingowego” realizowanego ze środków własnych przez Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Stację Pogotowia Ratunkowego we Włocławku.
2. Nr 44/765/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „GaraŜ blaszany – zakup” realizowanego ze
środków własnych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stację Pogotowia Ratunkowego we Włocławku.
3. Nr 44/766/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Zakup 1 szt. klimatyzatora” realizowanego ze
środków własnych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stację Pogotowia Ratunkowego we Włocławku.
4. Nr 44/767/11 - zmieniono uchwałę Nr 89/1567/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powołania Kujawsko-Pomorskiej
Rady Innowacji przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 16 listopada 2010 r.
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5. Nr 44/768/11 - uzgodniono pozbawienie kategorii drogi powiatowej
Nr1731C (obwodnicy miasta Wąbrzeźno), od 0+000 km do 7+780 km,
na całym jej odcinku o łącznej długości 7,780 km.
6. Nr 44/769/11 - uzgodniono propozycję pozbawienia kategorii dróg powiatowych, drogi publiczne, połoŜone na terenie Powiatu Aleksandrowskiego.
7. Nr 44/770/11 - zmieniono uchwałę Nr 85/1452/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie
dofinansowania Projektu „Przyszkolne obserwatoria astronomiczne
Astro-Baza” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
8. Nr 44/771/11 - zmieniono uchwałę Nr72/1206/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2010 r. w sprawie dofinansowania projektu systemowego pn.: „Program Indywidualizacji Procesu
Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszanie róŜnic w jakości usług edukacyjnych, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Priorytetu
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i powierzenia jego realizacji.
9. Nr 44/772/11 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kserujących.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty spełniającej wymagania Zamawiającego, którą złoŜył Wykonawca oznaczony firmą: New Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy.

10. Nr 44/773/11 - zmieniono uchwałę Nr 5/54/11 z dnia 25 stycznia 2010 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 oraz harmonogramu konkursów na 2011 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
11. Nr 44/774/11 - zmieniono uchwałę Nr 16/204/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2010 r., w sprawie przygotowania do realizacji indywidualnego projektu kluczowego Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Zagospodarowanie infrastruktury
kolejowej dla potrzeb ruchu turystycznego – linia kolejowa Nr 209 od Torunia do Brodnicy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
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12. Nr 44/775/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe „Pałacu Lubostroń” w Lubostroniu, sporządzone na dzień 31.12.2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 3.359.762,77 zł,
2) rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2010 r. wykazujący zysk netto w wysokości 4.146,95 zł.
Zysk za 2010 rok w wysokości 4.146,95 zł zwiększy fundusz instytucji.

13. Nr 44/776/11 - zobowiązano jednostki dominujące i podporządkowane
Samorządu Województwa do sporządzenia skonsolidowanego bilansu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2010 rok.
14. Nr 44/777/11 - przyjęto wytyczne do opracowania informacji o przebiegu
wykonania budŜetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących
osobami prawnymi za I półrocze 2011 roku.
Informację o przebiegu wykonania budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2011 roku naleŜy opracować w szczegółowości jak
w uchwale Nr III/53/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
20 grudnia 2010 r. w sprawie budŜetu województwa na rok 2011 (z późn. zm).

15. Nr 44/778/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu za rok 2010:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 196.467.105,22 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia
2010 r., wykazujący stratę netto w wysokości 7.658.465,92 zł;
3) rachunek przepływów pienięŜnych wykazujący zmniejszenie stanu środków
pienięŜnych na koniec roku obrotowego o kwotę 431.644,02 zł;
4) zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy 2010.
Strata netto za 2010 rok, w wysokości 7.658.465,92 zł zmniejszy fundusz zakładu w latach następnych.

16. Nr 44/779/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Sanatorium
Uzdrowiskowego „Przy TęŜni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu – sp zoz za rok 2010:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 8.084.195,02 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia
2010 r., wykazujący zysk netto w wysokości 143.947,13 zł.
Zysk netto za 2010 rok, w wysokości 143.947,13 zł zwiększy fundusz zakładu.

17. Nr 44/780/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Samodzielnego
Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w Toruniu za okres od
1.01.2010 r. do 7.11.2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 7.11.2010 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 1.433.825,42 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 r. do 7 listopada
2010 r., wykazujący stratę w wysokości 204.040,77 zł.
Strata netto za okres od 1 stycznia 2010 r. do 7 listopada 2010 r., w wysokości
204.040,77 zł zmniejszy fundusz zakładu.

18. Nr 44/788/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza – Ła-
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biszyn – Barcin – Mogilno – Wylatowo” realizowanego przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
19. Nr 44/779/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Sanatorium
Uzdrowiskowego „Przy TęŜni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu – sp zoz za rok 2010:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje kwotę 8.084.195,02 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia
2010 r., wykazujący zysk netto w wysokości 143.947,13 zł.
Zysk netto za 2010 rok, w wysokości 143.947,13 zł zwiększy fundusz zakładu.

20. Nr 44/780/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Samodzielnego
Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w Toruniu za okres od
1.01.2010 r. do 7.11.2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 7.11.2010 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 1.433.825,42 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 r. do 7 listopada
2010 r., wykazujący stratę w wysokości 204.040,77 zł.
Strata netto za okres od 1 stycznia 2010 r. do 7 listopada 2010 r., w wysokości
204.040,77 zł zmniejszy fundusz zakładu.

21. Nr 44/781/11 - zmieniono uchwałę 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 śninie z korytarzem VI –
autostrada A-1, droga krajowa Nr 1. Odcinek śnin – Inowrocław – Włocławek”.
22. Nr 44/782/11 - zmieniono uchwałę Nr 21/343/11 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z 29 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia
harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą: „Połączenie układu drogowego korytarza TEN-T VIa, S-5 w śninie z korytarzem VI – autostrada A-1, droga krajowa Nr 1. Odcinek śnin – Inowrocław – Włocławek”, realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy.
23. Nr 44/783/11 - zmieniono uchwałę Nr 40/546/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z 21 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia
Zbiorczego Zestawienia Kosztów dla zadania pod nazwą: „Połączenie
autostrady A-1 z obszarem Tucholi, Sępólna Krajeńskiego, Nakła S-10,
Kcyni. Odcinek Sępólno – Kcynia”.
24. Nr 44/784/11 - zmieniono uchwałę Nr 21/341/11 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z 29 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego dla zadania pod nazwą: „Połączenie autostrady A-1 z obszarem Tucholi, Sępólna Krajeńskiego, Nakła
S-10, Kcyni. Odcinek Sępólno – Kcynia” realizowanego przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
25. Nr 44/785/11 - zmieniono uchwałę Nr 40/538/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia
Zbiorczego Zestawienia Kosztów dla zadania pod nazwą: „Połączenie
układu drogowego drogi krajowej Nr 15 z drogą S-10. Odcinek drogi wo-
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jewódzkiej Nr 560 Brodnica – Sierpc”.
26. Nr 44/786/11 - zmieniono uchwałę Nr 21/344/11 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z 29 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego dla 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.
27. Nr 44/787/11 - zmieniono uchwałę Nr 54/852/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z 14 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia
Zbiorczego Zestawienia Kosztów dla zadania pod nazwą: „Przebudowa
drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza – Łabiszyn – Barcin – Mogilno – Wylatowo”, zmieniony Uchwałą Nr 79/1282/10 z 5 października 2010 r.
28. Nr 44/788/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza – Łabiszyn – Barcin – Mogilno – Wylatowo” realizowanego przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
29. Nr 44/789/11 - zmieniono uchwałę Nr 54/854/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z 14 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia
Zbiorczego Zestawienia Kosztów dla zadania pod nazwą: „Przebudowa
drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin”.
30. Nr 44/790/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy.
31. Nr 44/791/11 - wyraŜono zgodę Centrum Onkologii im. prof. Franciszka
Łukaszczyka w Bydgoszczy na zakup, ze środków własnych za łączną
kwotę 24 063 905,11 zł, sprzętu i aparatury medycznej.
32. Nr 44/792/11 - udzielono Panu Arturowi Janasowi, Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu w Toruniu pełnomocnictwa do:
1) kierowania i zarządzania jednostką organizacyjną w zakresie oznaczonym
w statucie jednostki oraz reprezentowania jej na zewnątrz;
2) zawierania umów cywilno-prawnych w zakresie obsługi administracyjno-gospodarczej jednostki;
3) pełnienia funkcji pracodawcy wobec pracowników jednostki.
Utraciła moc uchwała Nr 56/201/2000 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

33. Nr 44/794/11 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Ludwika Rydygiera w Toruniu na zakup ze środków budŜetu
województwa kujawsko-pomorskiego (15%) i środków pochodzących
z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (85%) w ramach realizacji projektu pod nazwą: „Zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznej
opieki kardiologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu”
następującego sprzętu i aparatury medycznej o łącznej wartości szacunkowej 379.250 zł brutto dla Oddziału Kardiologii i Intensywnej Terapii
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Kardiologicznej:
1) 3 sztuk respiratorów,
2) aparatu EKG,
3) aparatu do pomiaru gradientu przezzwęŜeniowego FFR z prowadnikami.
JeŜeli wartość zakupów przekroczy wartość zadania zaplanowaną w budŜecie
województwa kujawsko-pomorskiego, Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu pokryje ją ze środków własnych.

34. Nr 44/795/11 - zmieniono uchwałę Nr 78/1269/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów dla zadania pod nazwą:
„Połączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN-T VI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia-Dobrzynia do drogi S-10. Przebudowa drogi wojewódzkiej
Nr 534 Grudziądz – Rypin na odcinku od km 61+650 do km 76+705”.
35. Nr 44/796/11 - zmieniono uchwałę Nr 21/347/11 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z 29 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego dla zadania pod nazwą: „Połączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN-T VI z obszarem Wąbrzeźna,
Golubia-Dobrzynia do drogi S-10. Przebudowa drogi wojewódzkiej
Nr 534 Grudziądz – Rypin na odcinku od km 61+650 do km 76+705”,
realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
36. Nr 44/797/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania pod nazwą: „Budowa układu komunikacyjnego północnowschodniej części bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitarnego –
połączenie drogi krajowej Nr 80 z drogą Nr 15” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
37. Nr 44/798/11 - zmieniono uchwałę Nr 42/527/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów dla zadania pod nazwą: „Budowa układu komunikacyjnego północno-wschodniej części bydgoskotoruńskiego obszaru metropolitarnego – połączenie drogi krajowej Nr 80
z drogą Nr 15” na lata 2008-2010 realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
38. Nr 44/799/11 - zatwierdzono roczny plan finansowy na rok 2011 pod nazwą „Plan finansowy ośrodka ruchu drogowego na 2011 rok”.
39. Nr 44/800/11 - zatwierdzono roczny plan finansowy na rok 2011 pod nazwą „Plan finansowy ośrodka ruchu drogowego na 2011 rok – Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku”.
40. Nr 44/801/11 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego dla projektu systemowego pn.: „Aktualizacja
Regionalnej Strategii Innowacji” w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, Działanie 8.2 Transfer wiedzy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Beneficjentem projektu jest Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przyznano kwotę dofinansowania na realizację projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej 626.120,00 PLN i stanowiącej nie więcej niŜ 100% całkowitych
wydatków kwalifikowanych projektu.
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Realizacja opracowanego projektu następować będzie zgodnie z „Zasadami
realizacji projektu systemowego przez Jednostkę Organizacyjną Samorządu
Województwa w ramach PO KL”.

41. Nr 44/802/11 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego dla projektu systemowego pn.: „Zdolni na start –
III edycja” w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla
uczniów szczególnie uzdolnionych, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013.
Beneficjentem projektu jest Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Całkowita wartość projektu systemowego wynosi 3 455 250,00 PLN.
Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach projektu systemowego wynoszą:
3 455 250,00 PLN.
Przyznano kwotę dofinansowania na realizację projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej 3 455 250,00 PLN i stanowiącej nie więcej niŜ 100% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

42. Nr 44/803/11 - dokonano zmiany załącznika do uchwały Nr 22/298/10
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów na lata 20092012 zadania inwestycyjnego pod nazwą „Adaptacja budynku” Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy.
43. Nr 44/804/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Adaptacja budynku” Wojewódzkiego Ośrodka
Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy.
44. Nr 44/805/11 - zmieniono uchwałę Nr 100/1283/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu pn. „Połączenie układu drogowego
drogi krajowej Nr 15 z drogą S-10. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 560
Brodnica – Sierpc” 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.
45. Nr 44/806/11 - 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.
46. Nr 44/807/11 - zatwierdzono Zbiorcze Zestawienie Kosztów na lata
2010-2012 zadania pod nazwą „Modernizacja magazynu” Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej – KsiąŜnica Kopernikańska w Toruniu.
Utraciła moc uchwała Nr 33/543/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia
Kosztów na lata 2010-2012 zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja
magazynu” Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – KsiąŜnica Kopernikańska
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w Toruniu przy ul. Słowackiego 8.

47. Nr 44/808/11 - powołano Komisję Konkursową do oceny ofert złoŜonych
w ramach otwartego konkursu ofert Nr17/2011 na wykonywanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa
w 2011 r. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod
nazwą „Świadczenie usług indywidualnych i grupowych w języku migowym dla osób niesłyszących powyŜej 16 roku Ŝycia”.

45. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 05.07.2011 R.
1.
1. Zarząd Województwa zaakceptował treść Deklaracji programowej
w sprawie planu działań na rzecz rozwoju Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 w latach 2012-2014
2. Zarząd Województwa zatwierdził listę jednostek ochotniczych straŜy poŜarnych województwa kujawsko-pomorskiego, wytypowanych przez
Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu i Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dotyczącą
przekazania z budŜetu województwa dotacji na zakup sprzętu i wyposaŜenia ratowniczo-gaśniczego.
3. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji konferencji z zakresu
polityki społecznej „Psychiatria Środowiskowa. Środowiskowe Domy
Samopomocy i Domy Pomocy Społecznej a Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego" realizowaną we współorganizacji ze Związkiem Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie
„POL-FAMILIA" w dniach 7-8.07.2011 r.
Celem przybliŜenie pracownikom merytorycznym Środowiskowych Domów Samopomocy i Domów Pomocy Społecznej opiekujących się osobami ze schorzeniami psychicznymi oraz innym osobom zajmującym się psychiatrią środowiskową zadań wynikających z nowo przyjętego Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego do
wdroŜenia przy organizowaniu opieki stacjonarnej i środowiskowej wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.

4. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- Nr 89/11 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny połoŜone w obrębie Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie,
- Nr 90/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 40/19 w Rojewie, gmina Rojewo,
- Nr 91/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej i linii kolejowej
Herby Nowe – Gdynia w Inowrocławiu.
2. Uchwały Zarządu Województwa
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1. Nr 45/809/11 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 19/291/11 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dofinansowania w 2011 roku kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących
w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Nr 45/810/11 - zmieniono uchwałę Nr 20/319/11 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie dofinansowania w 2011 roku kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3. Nr 45/811/11 - powierzono Pani Urszuli Majewskiej stanowisko dyrektora Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu na okres
5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2011 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r.
4. Nr 45/812/11 - zatwierdzono konkurs na stanowisko dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy, w wyniku którego
wyłoniono Panią Iwonę Kretek jako kandydata na ww. stanowisko.
5. Nr 45/813/11 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjnopromocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia, MOHO
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Odrzucono ofertę Aleksandry Wojciechowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „AWMIG” w Sosnowcu, gdyŜ treść oferty nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Nr 45/814/11 - wyraŜono zgodę Kujawsko-Pomorskim Inwestycjom Medycznym Sp. z o. o. w Toruniu na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia
na usunięcie drzew i krzewów.
7. Nr 45/815/11 - zmieniono uchwałę Nr 81/1322/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2010 r. w sprawie
ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania
2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych, Oś Priorytetowa 2.
Zachowanie i racjonalne uŜytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.

46. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 07.07.2011 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął stanowisko w sprawie odstąpienia od nakładania korekt finansowych za naruszenie ustawy Prawo zamówień
publicznych dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu nie-
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zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich UOPWE i/lub w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia pełnej informacji o wymaganych dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu.
2. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją dotyczącą wykorzystania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 7.140 pt.: „Zakup kolejowego taboru pasaŜerskiego do obsługi połączeń
międzyregionalnych, na obszarze co najmniej dwóch województw”.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 46/816/11 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Zarządu Dróg
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy dotyczące realizacji
inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową ulicy Sowiej w Bydgoszczy.
2. Nr 46/817/11 - zmieniono uchwałę Nr 11/129/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie dofinansowania Projektu „Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdraŜania
dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego w 2010 r.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 8 Pomoc Techniczna, Działania 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdraŜania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.
3. Nr 46/818/11 - zmieniono uchwałę Nr 11/131/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie dofinansowania Projektu „Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2010 r.” Nr RPKP.08.02.00-04001/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 8. Pomoc Techniczna Działania
8.2 Działania informacyjne i promocyjne.
4. Nr 46/819/11 - wyraŜono zgodę Tucholskiemu Parkowi Krajobrazowemu
na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego połoŜoną w Tucholi przy
ul. Podgórnej 1, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka Nr 2086/3
o pow. 0,0735 ha, w celu modernizacji ośrodka przyrodniczo-edukacyjnego w siedzibie Tucholskiego Parku Krajobrazowego.
5. Nr 46/820/11 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Inowrocławiu
spółka akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu, w dniu 7 lipca 2011 r.
6. Nr 46/821/11 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego spółka
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z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy w dniu
8 lipca 2011 r.

47. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 13.07.2011 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji i promocji DoŜynek
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w dniu 28 sierpnia br. w Chełmnie.
Celem imprezy jest podsumowanie i docenienie całorocznego wysiłku oraz
trudu rolników i ludzi związanych z rolnictwem, a takŜe promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako regionu w którym rolnictwo zajmuje waŜne
miejsce wśród innych dziedzin gospodarki.

2. Zarząd Województwa wyraził zgodę na:
1. zlecenie opracowania studium wykonalności do projektu o nazwie
„Rowerowego szlaku turystycznego wzdłuŜ Wisły w Województwie
Kujawsko-Pomorskim"
Załączenie studium wykonalności jest konieczne dla projektu zgłaszanego
do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 6.
Wsparcie rozwoju turystyki. Działanie 6.1. Rozwój usług turystycznych
w oparciu o zasoby przyrodnicze. Dokument będzie zawierał finansowoekonomiczną i instytucjonalną wykonalność projektu oraz wskaŜe najlepsze pod względem technicznym, ekonomicznym i ekologicznym rozwiązania problemów realizacji projektu.

2. sporządzenie projektu organizacji ruchu dla potrzeb oznakowania
„Rowerowego szlaku turystycznego wzdłuŜ Wisły w Województwie
Kujawsko-Pomorskim".
Wprowadzenie oznakowania na drogach publicznych, którymi będzie przebiegał szlak wymaga przygotowania dokumentacji technicznej zgodnie
z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
(Dz. U. 2003. 177. 1729 z późn. zm.). Projekt organizacji ruchu wraz z mapą, planem sytuacyjnym i opisem technicznym stanowi formalny wniosek,
którego złoŜenie pozwoli na uzyskanie decyzji od zarządcy dróg na oznakowanie szlaku.
Przedmiotowa dokumentacja będzie stanowiła załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki. Działanie 6.1. Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze.

3. Zarząd Województwa podjął decyzję o:
- zorganizowaniu akcji edukacyjno-informacyjnej w formie zabawy dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych pn: „Lekcja demokracji
i samorządności”.
Akcja odbędzie się w pięciu miastach regionu (w Toruniu, Bydgoszczy,
Inowrocławiu, Grudziądzu i we Włocławku).

- zorganizowaniu akcji edukacyjno-informacyjnej w formie gier i zabaw
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych pn: „Spotkanie
z Województwem Kujawsko-Pomorskim".
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Akcja odbędzie się w czterech gminach województwa (w Szubinie, Złejwsi
Wielkiej, Pakości, Zbójnie).

- współorganizacji programu prewencyjno-profilaktycznego „Sztuka
wyboru".
Inicjatorem programu jest Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy.
Program skierowany jest do młodzieŜy ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówek organizujących zajęcia pozaszkolne rozwijające
zainteresowania młodzieŜy funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Celem głównym programu jest wzrost świadomości
uczniów w zakresie bezpośrednich następstw i negatywnych skutków popełnianych przez nich czynów karalnych i innych zachowań ryzykownych
oraz wzrost świadomości nauczycieli w zakresie moŜliwości rozwiązywania
sytuacji kryzysowych, spowodowanych zachowaniami uczniów uŜywających środki odurzające i popełniających czyny zabronione.

4. Zarząd Województwa zapoznał się z trzema wariantami koncepcji rozwoju przestrzennego Wojewódzkiego Ośrodka Terapii UzaleŜnień i
WspółuzaleŜnienia w Toruniu
Ośrodek jest kompleksową, jedną z największych w Polsce placówką, oferującą profesjonalne leczenie − pomoc psychoterapeutyczną osobom uzaleŜnionym i ich bliskim z całego kraju; posiada najszerszą ofertę terapeutyczną
w Polsce i Europie.
Wojewódzki Ośrodek Terapii UzaleŜnień i WspółuzaleŜnienia powstał w 2001
roku poprzez wydzielenie ze struktury Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa
Psychiatrycznego w Toruniu:
1. Wojewódzkiej Poradni Terapii UzaleŜnień,
2. Oddziału Odwykowego Całodobowego,
3. Ośrodka Terapii Odwykowej UzaleŜnień z Pododdziałem MłodzieŜowym.
Od powstania WOTUiW zwiększono ofertę z 70 do 148 łóŜek rzeczywistych.
W tym czasie kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia medyczne wzrósł z 1.549.506,00 zł. w 2002 r. do 6.136.633,00 zł w roku bieŜącym.
Otworzono 4 nowe oddziały: 2 stacjonarne − całodobowe i 2 ambulatoryjne.
Poszerzono zarówno bazę lokalową, jak i ofertę terapeutyczną, modernizując
programy poszczególnych oddziałów.
W roku 2010 leczono łącznie w ambulatorium: ponad 11000 osób, a w oddziałach stacjonarnych: ponad 1000 osób.
Leczenie jest prowadzone z wykorzystaniem róŜnorodnych metod terapeutycznych, integrując tradycyjne i bardzo nowoczesne podejście do terapii uzaleŜnień.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pozytywnie zaopiniował
wariant II koncepcji rozwoju przestrzennego Wojewódzkiego Ośrodka
Terapii UzaleŜnień i WspółuzaleŜnienia w Toruniu.
5. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności
z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- Nr 92/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wybranych obszarach sołectw: Lubanie,
Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca, gmina Lubanie,
- Nr 93/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu połoŜonego przy ul. Hallera
w Mogilnie,
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- Nr 94/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-zachodniej części miasta
Szubina,
- Nr 95/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Okole – Grottgera” w Bydgoszczy,
- Nr 96/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr 2/1
i 2/2 połoŜone w obrębie Skarszewy, gmina Grudziądz,
- Nr 97/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoŜonych w rejonie ulic
Łącznej i Puchacza oraz ulicy Stawki Południowe w Toruniu,
- Nr 98/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości: Rojewo, Płonkówko, Jaszczółtowo, śelechlin, Topola, Liszkowo, Liszkowice i Budziaki, gmina Rojewo.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 47/822/11 - z dniem 15 lipca 2011 r. powołano Pana Andrzeja Wiśnickiego Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu na likwidatora następujących komórek organizacyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Rydygiera
w Toruniu:
1) w Zakładzie Patomorfologii:
a) Pracowni Cytodiagnostyki i Cytologii Ginekologicznej,
b) Pracowni Histopatologii,
c) Pracowni Technik Specjalnych,
d) Pracowni Badań Doraźnych;
2) w Szpitalu Dziecięcym Pracowni Histopatologicznej;
3) w Zespole Poradni Specjalistycznych i Konsultacyjnych Poradni Hematologicznej.

2. Nr 47/823/11 - z dniem 15 lipca 2011 r. powołano Pana Jarosława Cegielskiego Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy na likwidatora Pododdziału Rehabilitacji działającego w strukturze Oddziału Neurologii Dziecięcej w Wojewódzkim
Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.
3. Nr 47/824/11 - zmieniono uchwałę Nr 87/1513/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania
6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze Oś
priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
4. Nr 47/825/11 - zatwierdzono konkurs na stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy, w wyniku którego wyłoniono Panią Ewę Pronobis-Sosnowską jako kandydata na ww. stanowisko.
5. Nr 47/826/11 - powołano Komisję ds. Nagród Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego przyznawanych w 2011 roku dla nauczycieli
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szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
6. Nr 47/827/11 - ustalono termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 od dnia 1 sierpnia 2011 r. do dnia 29 września 2011 r.
7. Nr 47/828/11 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy
Osielsko dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie jezdni ulicy Jana Pawła II od ul. Jeziorańskiej do ul. Kąty w Osielsku.
8. Nr 47/829/11 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 13/172/11 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia podziału dodatkowych środków pozyskanych z Krajowej
Rezerwy Wykonania i dostosowania technicznego dla Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
9. Nr 47/830/11 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja wpływu realizowanych projektów w ramach wybranych programów z perspektywy 2007-2013 na przekształcenia obszarów wiejskich w Województwie Kujawsko-Pomorskim”.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia PSDB
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Wykluczono wykonawców:
1) Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN z siedzibą
w Warszawie,
2) Konsorcjum: Fundacji Fundusz Współpracy z siedzibą Warszawie przy ulicy
Górnośląskiej 4a, Krzysztofa Jaszczota prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Kompania Dobrych Usług w Warszawie przy ulicy Garbarskiej 7/7 i Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku,
gdyŜ nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a ich oferty
odrzucono.

10. Nr 47/831/11 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów biurowych
z podziałem na części.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru ofert, spełniających wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które złoŜyli Wykonawcy:
1) Partner XXI KLEKS Spółka Jawna Mieczysława Wójcik, Wiesław Wójcik
z siedzibą w Toruniu:
- w zakresie części I (pakiet A);
- w zakresie części II (pakiet B);
- w zakresie części III (pakiet C);
- w zakresie części IV (pakiet D);
- w zakresie części V (pakiet E);
- w zakresie części VII (pakiet G);
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2) Sebastian Neuman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe UNITED w Toruniu w zakresie części VI
(Pakiet F).

11. Nr 47/832/11 - zatwierdzono listę 21 projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 13/POKL/9.5/2010 z Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na łączną kwotę 965.083,44 zł.
12. Nr 47/833/11 - wyraŜono zgodę Specjalnemu Ośrodkowi SzkolnoWychowawczemu Nr 1 dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a, ul. Krasińskiego 10, w Bydgoszczy na wystąpienie
o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew.
.
13. Nr 47/834/11 - upowaŜniono Pana Artura Janasa, Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu do:
1) podpisywania umów i porozumień wynikających z realizacji Priorytetu VI –
Rynek pracy otwarty dla wszystkich – Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki;
2) podpisywania 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 wdraŜania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
3) występowania przed sądami powszechnymi, Sądem NajwyŜszym oraz
w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie dochodzenia od Jolanty Zdral
prowadzącej Centrum Szkoleniowe AWANS w Poznaniu zwrotu dofinansowania z tytułu umowy nr Z./2.04/II/2.4/26/06/U/6/06.
Utraciły moc uchwały:
1) Nr 43/543/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
12 czerwca 2008 r. w sprawie upowaŜnienia Dyrektora Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Toruniu do podpisywania umów i porozumień wynikających
z realizacji Priorytetu VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich – Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki;
2) Nr 88/1523/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie upowaŜnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Toruniu do podpisywania 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 wdraŜania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
3) Nr 15/188/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie upowaŜnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Toruniu do występowania przed sądami powszechnymi, Sądem
NajwyŜszym oraz w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie dochodzenia
od Jolanty Zdral prowadzącej Centrum Szkoleniowe AWANS w Poznaniu
zwrotu dofinansowania z tytułu umowy nr Z./2.04/II/2.4/26/06/U/6/06.

14. Nr 47/835/11 - zmieniono uchwałę Nr III/53/10 Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budŜetu
województwa na rok 2011 (z późn. zm.).
15. Nr 47/836/11 - ustalono wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budŜetowej na 2012 r.
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16. Nr 47/837/11 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie odlewów w brązie rzeźby
figury Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.
Wybrano tryb postępowania z wolnej ręki.

17. Nr 47/838/11 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne uŜytkowanie środowiska, Działania 2.2. Gospodarka odpadami, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Uruchomiono środki przeznaczone na procedurę odwoławczą w wysokości
461 342,78 PLN celem przyznania dofinansowania wszystkim projektom, które
przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną.

18. Nr 47/839/11 - w porozumieniu z Kierownikiem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych powołano Pana Marcina Karola
Swaczynę na Pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
19. Nr 47/840/11 - przyjęto sprawozdanie rzeczowo-finansowe za II kwartał
2011 roku o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych przez samorząd województwa.

48. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 20.07.2011 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o dofinansowaniu doświadczeń
z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie kujawsko-pomorskim dla odmian roślin uprawnych wpisanych
do rejestru oraz opracowanie wyników tych badań.
Doświadczenia są kontynuacją badań rozpoczętych w 2000 r.; będą miały one
istotny wpływ na właściwy dobór materiału siewnego przez rolników z województwa kujawsko- pomorskiego.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji przedsięwzięcia
odbywającego się w dniach 28-31.09.2011 r. na trasie Włocławek − Kruszyn „12 Włocławskie Zawody Balonowe - Balonowy Puchar Europy
Środkowo-Wschodniej, Balonowe Mistrzostwa Polski Kobiet i Balonowe
Mistrzostwa Polski Juniorów".
Impreza jest kontynuacją bogatych tradycji Włocławka związanych z uprawianiem sportów lotniczych; to przedsięwzięcie promujące Włocławek i Województwo Kujawsko-Pomorskie.

3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- Nr 99/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 146/3, 146/4, 146/5,
146/6, 194/12, 194/13, 194/14, w miejscowości Zławieś Mała, gmina
Zławieś Wielka,
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- Nr 100/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 90, 91, 92, 93//9,
93/10, 93/11, 94 w miejscowości ŁąŜyn, gmina Zławieś Wielka,
- Nr 101/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 184/5, 184/7,
184/9, w miejscowości Stary Toruń, gmina Zławieś Wielka,
- Nr 102/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 39, 62, 67/1÷5
w miejscowości Rozgarty, gmina Zławieś Wielka,
- Nr 103/11 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w jednostce strukturalnej
Kamionki Małe, gmina Łysomice,
- Nr 104/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów działek nr: 86, 125/1,
i 125/4, 103/2, i 103/3, 199/1, 199/2, 192/3, 192/4, 192/5, 193/1,
193/2, 194/1, 194/2, 195, 196/2, 197/1, i 197/3, 210/4, 325/5.331
oraz 338 i 339/3 w obrębie Osie, gmina Osie,
- Nr 105/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów działek nr 84/100 i 84/116
oraz części działki nr 84/3 w obrębie Tleń, gmina Osie,
- Nr 106/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planów zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 156/11 w obrębie
Brzeziny, gmina Osie,
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 48/841/11 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem jest wykonanie odlewów w brązie rzeźby figury
Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia Panu Pawłowi Pietrusińskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą
„Pracownia Rzeźby Bieniewo” w Warszawie.

2. Nr 48/842/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Zespół Szkół Społecznych w Toruniu – przebudowa instalacji c.o.”.
3. Nr 48/843/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Usunięcie awarii kanałów nawiewowych klimatyzacji” Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Bydgoszczy.
4. Nr 48/844/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Remont nawierzchni od strony ulicy Fosa Staromiejska na odcinku od Placu Teatralnego do ulicy Wilama Horzycy”
przy Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu.
5. Nr 48/845/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Zakupy inwestycyjne i opracowanie dokumentacji dla Opery Nova” w Bydgoszczy.
6. Nr 48/846/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok

22
2011 zadania pod nazwą „Usuwanie skutków powodzi na przepompowni
Przechowo i przepuście wałowym przy stacji pomp Chełmno” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
we Włocławku.
7. Nr 48/847/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Szkoła Policealna Medyczna w Toruniu – remont”.
8. Nr 48/848/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „MontaŜ granitu na klatce schodowej w budynku warsztatów szkolnych” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy.
9. Nr 48/849/11 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 34/561/11 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie
dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów słuŜących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2011, które będą realizowane w latach 2011-2012.
10. Nr 48/850/11 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 21/330/11 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie dofinansowania w 2011 roku kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
11. Nr 48/851/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania pod nazwą: „Projekt budowlany na budowę węzła autostradowego
w Dźwierznie wraz z budową obwodnicy Dźwierzna i Zelgna w ciągu
drogi wojewódzkiej Nr 551 wraz z wykupem gruntów pod inwestycję” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
12. Nr 48/852/11 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 61/1034/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 11 sierpnia 2009 r. w sprawie
zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2009-2011 zadania pod nazwą: „Projekt budowlany na budowę węzła autostradowego
w Dźwierznie wraz z budową obwodnicy Dźwierzna i Zelgna w ciągu
drogi wojewódzkiej Nr 551 wraz z wykupem gruntów pod inwestycję”.
13. Nr 48/853/11 - pozytywnie zaopiniowano „Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia Gminy Rypin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
na lata 2010-2025”, w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz stwierdza się jego zgodność z polityką energetyczną Polski
do 2030 roku.
14. Nr 48/854/11 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyŜowania drogi
krajowej nr 15 z drogą wojewódzką nr 246 w miejscowości Gniewkowo.
15. Nr 48/855/11 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego na
2011 rok Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu z dnia 29 czerwca 2011
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roku.
16. Nr 48/856/11 – zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego na
2011 rok Muzeum Etnograficznego w Toruniu z dnia 31 maja 2011 roku.
17. Nr 48/857/11 - przedłuŜono powierzenie Pani ElŜbiecie Wykrzykowskiej
stanowiska dyrektora Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. ElŜbiety Zawackiej w Toruniu na okres kolejnych 5 lat szkolnych, tj. od dnia
1 września 2011 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r.
18. Nr 48/858/11 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi z Osi priorytetowej 7.
Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy,
Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
19. Nr 48/859/11 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi z Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Utworzono rezerwę środków w wysokości 5% alokacji przedmiotowego konkursu z przeznaczeniem na procedurę odwoławczą.

20. Nr 48/860/11 – wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. Św. Józefa 53/59, 87-100 Toruń,
na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew.
21. Nr 48/861/11 – wyraŜono zgodę Okręgowemu Ośrodkowi Dokształcania
Zawodowego, ul. Rajska 1, 85-485 Bydgoszcz, na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew.
22. Nr 48/862/11 - zmieniono uchwałę Nr 39/662/11 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie określenia
zasad funkcjonowania Funduszu Wsparcia w latach 2011-2013,
23. Nr 48/863/11 - przyjęto ranking gmin kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach Funduszu Wsparcia w latach 2011-2013.
Ranking sporządzono wg kryteriów przyjętych w „ZałoŜeniach działania Funduszu Wsparcia na lata 2011-2013”.

24. Nr 48/864/11 - przyjęto nieodpłatną słuŜebność gruntową ustanowioną
na czas nieokreślony, na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Mogileńskiego, połoŜonej w Strzelnie przy ulicy Św. Ducha, oznaczonej
jako działka nr 712/2 o pow. 0,0966 ha.
SłuŜebność ta będzie polegała na prawie przejścia i przejazdu przez działkę
nr 712/2 o pow. 0,0966 ha od ulicy Powstania Wielkopolskiego na rzecz kaŜdoczesnego właściciela nieruchomości połoŜonych w Strzelnie przy ul. Św. Ducha 33, oznaczonych jako działki: nr 712/1 o pow. 0,0023 ha i nr 713/2 o pow.
0,0192 ha, stanowiących obecnie własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

25. Nr 48/865/11 - wyraŜono zgodę inwestorowi - Kujawsko-Pomorskim
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Inwestycjom Medycznym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Toruniu, na czasowe dysponowanie na cele budowlane
nieruchomościami niezabudowanymi stanowiącymi własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, połoŜonymi w Świeciu przy ul. Sądowej 18, oznaczonymi w ewidencji gruntów i budynków jako działki:
nr 864/9 o pow. 0,2214 ha oraz nr 881/28 o pow. 8,4727 ha w celu budowy zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej dla odprowadzania i zagospodarowania wody deszczowej oraz odprowadzania, opomiarowania
i dezynfekcji ścieków socjalno-bytowych wraz z zasilaniem elektrycznym.
26. Nr 48/866/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Odwodnienie budynku od strony ulicy Fosa
Staromiejska − ściana południowa” przy Teatrze im. Wilama Horzycy
w Toruniu.
27. Nr 48/867/11 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego na
2011 rok Teatru im. W. Horzycy w Toruniu z dnia 30 czerwca 2011 roku.
28. Nr 48/868/11 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego na
2011 rok Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu z dnia
28 czerwca 2011 roku.
29. Nr 48/869/11 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert Nr 17/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w 2011 roku z budŜetu województwa. Na konkurs wpłynęła 1 oferta – Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Związku
Głuchych pn. „Język migowy – naszym językiem”. Na realizację zadania
przyznano kwotę w wysokości 150.000 zł.
30. Nr 48/870/11 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa
wywozu odpadów komunalnych.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia Miejskiemu
Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ulicy Grudziądzkiej 159.

31. Nr 48/871/11 - powierzono Pani Ewie Pronobis-Sosnowskiej stanowisko
dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy na
okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2011 r. do dnia 31 sierpnia
2016 r.
32. Nr 48/872/11 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup elektrycznych czteroczłonowych zespołów trakcyjnych.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego postępowania, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

33. Nr 48/873/11 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup siedmiu samochodów na potrzeby parków krajobrazowych i Departamentu Środowiska i Geologii.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego postępowania, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.
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49. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 27.07.2011 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o wyposaŜeniu wojewódzkich jednostek budŜetowych w zestawy tablicy interaktywnych wraz z wizualizerami zakupionych w ramach projektu pa „e-Usługi e-Organizacja
pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanego w ramach RPO WK-P
na lata 2007-2013:
- Zespołu Szkół Specjalnych w Ciechocinku;
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bydgoszczy;
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bydgoszczy;
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu;
- Zespołu Szkół Specjalnych nr 33 w Bydgoszczy;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.
2. Zarząd Województwa przyjął Informację dotyczącą wykorzystania przez
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotacji celowych
otrzymanych z budŜetu państwa za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej, zadań własnych oraz zadań powierzonych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2011 roku.
3. Zarząd Województwa udzielił Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski
dotacji celowej w wysokości 20.000,00 zł na organizację V Aleksandrowskiego Międzynarodowego Festiwalu „Dwóch Cesarzy"
Festiwal jest jedną z ciekawszych inicjatyw kulturalnych i artystycznych w regionie. Zawiera bardzo oryginalny pomysł promocyjny i posiada nowatorską
formułę prezentacji dziedzictwa kulturowego i lokalnej historii. W ramach Festiwalu organizowany jest cykl koncertów prezentujących muzykę róŜnych narodowości i kultur bezpośrednio związanych z historią miasta i jego wielokulturowością. Wszystkie koncerty są bezpłatne.

4. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
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- Nr 107/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Owczarki Wschodnie”,
obejmującego obszar ograniczony linią kolejową Grudziądz – Malbork
oraz granicą administracyjną miasta w Grudziądzu,
Odmówiono uzgodnienia projektu. Stwierdzono, iŜ koliduje on z zadaniem
Samorządu Województwa uwzględnionym w Planie zagospodarowania
przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, tj. z zadaniem nr 47
o znaczeniu wojewódzkim: Zachowanie korytarzy ekologicznych zapewniających ciągłość między obszarami prawnie chronionymi, w tym w dolinie Wisły i w dolinie Noteci.
- Nr 108/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Bydgoszczy,
- Nr 109/11 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fordon Przylesie – Wiatrak” w Bydgoszczy
- Nr 49/110/11 w sprawie ponownego uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bukowiec.
Odmówiono uzgodnienia projektu. Stwierdzono, iŜ koliduje on z celem głównym zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, tj. „Zbudowanie struktur funkcjonalno-przestrzennych podnoszących
konkurencyjność regionu i jakość Ŝycia mieszkańców”.
- Nr 111/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji elektrowni wiatrowych połoŜonych w rejonie wsi Sławkowo i Mirakowo, gmina
ChełmŜa.
Odmówiono uzgodnienia projektu. Stwierdzono, iŜ koliduje on z celem
głównym zagospodarowania przestrzennego województwa, określonym
w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, tj. „Zbudowanie struktur funkcjonalno-przestrzennych podnoszących konkurencyjność regionu i jakość Ŝycia mieszkańców”, jak równieŜ
z celem szczegółowym: „Zwiększenie atrakcyjności regionu w wymiarze europejskim jako pochodnej jego walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego, wysokich standardów Ŝycia mieszkańców (…)”.
Analizując przedmiotowy projekt miejscowego planu wykazano dodatkowo,
Ŝe koliduje on z zadaniem nr 130 o znaczeniu wojewódzkim: Przebudowa
drogi wojewódzkiej Nr 499, uwzględnionym w Planie zagospodarowania
przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego.
- Nr 49/112/11 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji elektrowni
wiatrowych połoŜonych w rejonie wsi Zalesie, gmina ChełmŜa.
Odmówiono uzgodnienia projektu. Stwierdzono, iŜ koliduje on z celem głównym zagospodarowania przestrzennego województwa, określonym w Planie
zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,
tj. „Zbudowanie struktur funkcjonalno-przestrzennych podnoszących konkurencyjność regionu i jakość Ŝycia mieszkańców”, jak równieŜ z celem szczegółowym: „Zwiększenie atrakcyjności regionu w wymiarze europejskim jako
pochodnej jego walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego, wysokich standardów Ŝycia mieszkańców (…)”.

- Nr 113/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego w rejonie miejscowości Czeczewo, gmina Radzyń Chełmiński.
Odmówiono uzgodnienia projektu. Stwierdzono, iŜ koliduje on z celem głównym zagospodarowania przestrzennego województwa, określonym w Planie
zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,
tj. „Zbudowanie struktur funkcjonalno-przestrzennych podnoszących konkurencyjność regionu i jakość Ŝycia mieszkańców”, jak równieŜ z celem szczegółowym: „Zwiększenie atrakcyjności regionu w wymiarze europejskim jako
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pochodnej jego walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego, wysokich standardów Ŝycia mieszkańców (…)”.

- Nr 49/114/11 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego w rejonie miejscowości Mazanki, gmina Radzyń Chełmiński.
Odmówiono uzgodnienia projektu. Stwierdzono, iŜ koliduje on z celem głównym zagospodarowania przestrzennego województwa, określonym w Planie
zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,
tj. „Zbudowanie struktur funkcjonalno-przestrzennych podnoszących konkurencyjność regionu i jakość Ŝycia mieszkańców”, jak równieŜ z celem szczegółowym: „Zwiększenie atrakcyjności regionu w wymiarze europejskim jako
pochodnej jego walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego, wysokich standardów Ŝycia mieszkańców (…)”.

- Nr 115/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego w rejonie miejscowości Rywałd, gmina Radzyń Chełmiński.
Odmówiono uzgodnienia projektu. Stwierdzono, iŜ koliduje on z celem głównym zagospodarowania przestrzennego województwa, określonym w Planie
zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,
tj. „Zbudowanie struktur funkcjonalno-przestrzennych podnoszących konkurencyjność regionu i jakość Ŝycia mieszkańców”, jak równieŜ z celem szczegółowym: „Zwiększenie atrakcyjności regionu w wymiarze europejskim jako
pochodnej jego walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego, wysokich standardów Ŝycia mieszkańców (…)”.

- Nr 49/116/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego w rejonie miejscowości Rywałd, gmina Radzyń Chełmiński.
Odmówiono uzgodnienia projektu. Stwierdzono, iŜ koliduje on z celem głównym zagospodarowania przestrzennego województwa, określonym w Planie
zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,
tj. „Zbudowanie struktur funkcjonalno-przestrzennych podnoszących konkurencyjność regionu i jakość Ŝycia mieszkańców”, jak równieŜ z celem szczegółowym: „Zwiększenie atrakcyjności regionu w wymiarze europejskim jako
pochodnej jego walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego, wysokich standardów Ŝycia mieszkańców (…)”.

- Nr 117/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego w rejonie miejscowości Radzyń Wybudowanie, gmina Radzyń Chełmiński.
Odmówiono uzgodnienia projektu. Stwierdzono, iŜ koliduje on z celem głównym zagospodarowania przestrzennego województwa, określonym w Planie
zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,
tj. „Zbudowanie struktur funkcjonalno-przestrzennych podnoszących konkurencyjność regionu i jakość Ŝycia mieszkańców”, jak równieŜ z celem szczegółowym: „Zwiększenie atrakcyjności regionu w wymiarze europejskim jako
pochodnej jego walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego, wysokich standardów Ŝycia mieszkańców (…)”.

- Nr 118/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego w rejonie miejscowości Radzyń Wybudowanie, gmina Radzyń Chełmiński.
Odmówiono uzgodnienia projektu. Stwierdzono, iŜ koliduje on z celem głównym zagospodarowania przestrzennego województwa, określonym w Planie
zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,
tj. „Zbudowanie struktur funkcjonalno-przestrzennych podnoszących konkurencyjność regionu i jakość Ŝycia mieszkańców”, jak równieŜ z celem szczegółowym: „Zwiększenie atrakcyjności regionu w wymiarze europejskim jako
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pochodnej jego walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego, wysokich standardów Ŝycia mieszkańców (…)”.
Analizując przedmiotowy projekt miejscowego planu wykazano dodatkowo,
Ŝe koliduje on z zadaniem nr 77 o znaczeniu wojewódzkim: Przebudowa
drogi wojewódzkiej nr 534, uwzględnionym w Planie zagospodarowania
przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego.

- Nr 119/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego w obrębie Janowo,
gmina Radzyń Chełmiński.
Odmówiono uzgodnienia projektu. Stwierdzono, iŜ koliduje on z celem głównym zagospodarowania przestrzennego województwa, określonym w Planie
zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,
tj. „Zbudowanie struktur funkcjonalno-przestrzennych podnoszących konkurencyjność regionu i jakość Ŝycia mieszkańców”, jak równieŜ z celem szczegółowym: „Zwiększenie atrakcyjności regionu w wymiarze europejskim jako
pochodnej jego walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego, wysokich standardów Ŝycia mieszkańców (…)”.

- Nr 120/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego we wsi Łopatki
i Szczuplinki, gmina KsiąŜki.
Odmówiono uzgodnienia projektu. Stwierdzono, iŜ koliduje on z celem głównym zagospodarowania przestrzennego województwa, określonym w Planie
zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,
tj. „Zbudowanie struktur funkcjonalno-przestrzennych podnoszących konkurencyjność regionu i jakość Ŝycia mieszkańców”, jak równieŜ z celem szczegółowym: „Zwiększenie atrakcyjności regionu w wymiarze europejskim jako
pochodnej jego walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego, wysokich standardów Ŝycia mieszkańców (…)”.

- Nr 121/11 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoŜonych w rejonie
miejscowości Zelgno, gmina ChełmŜa.
Odmówiono uzgodnienia projektu. Stwierdzono, iŜ koliduje on z celem głównym zagospodarowania przestrzennego województwa, określonym w Planie
zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,
tj. „Zbudowanie struktur funkcjonalno-przestrzennych podnoszących konkurencyjność regionu i jakość Ŝycia mieszkańców”, jak równieŜ z celem szczegółowym: „Zwiększenie atrakcyjności regionu w wymiarze europejskim jako
pochodnej jego walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego, wysokich standardów Ŝycia mieszkańców (…)”.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 49/874/11 - przyjęto i podano do publicznej wiadomości informacje:
- z wykonania budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I-II kwartał
2011 r.
- o udzielonych w I-II kwartale 2011 r. umorzeniach niepodatkowych naleŜności budŜetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

2. Nr 49/875/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Remont pomieszczeń sanitarnych w siedzibie
Zespołu Ratownictwa Medycznego Rejonu Chodecz” realizowanego
ze środków własnych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stację Pogotowia Ratunkowego we Włocławku.
3. Nr 49/876/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
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2011 zadania pod nazwą „Zakup ambulansu sanitarnego” realizowanego ze środków własnych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Stację Pogotowia Ratunkowego we Włocławku.
4. Nr 49/877/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Zakup 6 szt. kapnometrów” realizowanego ze
środków własnych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stację Pogotowia Ratunkowego we Włocławku.
5. Nr 49/878/11 - postanowiono zlecić Stowarzyszeniu „Centrum Badań
nad Mniejszościami Religijnymi” w Toruniu realizację zadania pn. „Profilaktyka przed destrukcyjnym wpływem sekt dla młodzieŜy i członków
całych rodzin”.
6. Nr 49/879/11 - zmieniono uchwałę Nr 13/188/11 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 r.
w zakresie pomocy społecznej pod nazwą „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieŜy zagroŜonych wykluczeniem społecznym”
przez organizacje prowadzące działalność poŜytku publicznego.
7. Nr 49/880/11 - ustalono regulamin przyznawania nagród dla osób wyróŜniających się w działalności pomocy społecznej pn. „Stalowy Anioł”:
Utraciła moc uchwała Nr 61/787/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie: regulaminu przyznawania nagród
dla osób wyróŜniających się w działalności pomocy społecznej.

8. Nr 49/881/11 - ustalono plan rzeczowo-finansowy zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji
dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2011.
9. Nr 49/882/11 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup mebli na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
10. Nr 49/883/11 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyposaŜenie placów zabaw w regionach, które zwycięŜyły
w konkursie na najwyŜszą frekwencję w wyborach samorządowych.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego postępowania, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

11. Nr 49/884/11 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sali
gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1
w Bydgoszczy.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego postępowania, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

12. Nr 49/885/11 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie imprezy kulturalnej pn.
„Koncert pieśni niepokornej - sierpień 80” 2011 i promocja Województwa
Kujawsko-Pomorskiego podczas tej imprezy.
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Wybrano tryb postępowania z wolnej ręki.

13. Nr 49/886/11 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej konstrukcji
i pokrycia dachu warsztatów szkolnych w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym nr 1 w Bydgoszczy.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego postępowania, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

14. Nr 49/887/11 - powołano Komisję Egzaminacyjną* dla nauczyciela Pani
Sylwii Malinowskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Bibliotece Pedagogicznej im.
gen. bryg. prof. ElŜbiety Zawackiej w Toruniu.
15. Nr 49/888/11 - powołano Komisję Egzaminacyjną* dla nauczyciela Pani
Joanny Wosik ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Bibliotece Pedagogicznej im. gen.
bryg. prof. ElŜbiety Zawackiej w Toruniu.
16. Nr 49/889/11 - powołano Komisję Egzaminacyjną* dla nauczyciela Pani
GraŜyny Wróblewskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Pedagogicznej Bibliotece
Wojewódzkiej w Bydgoszczy.
17. Nr 49/890/11 - powołano Komisję Egzaminacyjną* dla nauczyciela Pani
Anny Marii Szopa ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i MłodzieŜy Przewlekle Chorej w Bydgoszczy.
18. Nr 49/891/11 - powołano Komisję Egzaminacyjną* dla nauczyciela Pani
Beaty Cieślińskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy.
19. Nr 49/892/11 - powołano Komisję Egzaminacyjną* dla nauczyciela Pani
Katarzyny Anny Mikołajczak ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Zespole Szkół Nr 33
Specjalnych dla Dzieci i MłodzieŜy Przewlekle Chorej w Bydgoszczy.
20. Nr 49/893/11 - powołano Komisję Egzaminacyjną* dla nauczyciela Pani
Justyny Rocławskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i MłodzieŜy Przewlekle Chorej w Bydgoszczy.
21. Nr 49/894/11 - powołano Komisję Egzaminacyjną* dla nauczyciela Pana
Krzysztofa Sokołowskiego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu.
22. Nr 49/895/11 - powołano Komisję Egzaminacyjną* dla nauczyciela Pana
*

Zadaniem Komisji Egzaminacyjnej jest podjęcie postępowania egzaminacyjnego i przeprowadzenie egzaminu nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
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Radosława Piotra Tota ubiegającego się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu.
23. Nr 49/896/11 - powołano Komisję Egzaminacyjną* dla nauczyciela Pani
Magdaleny Kaczmarzyk ubiegającej się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu.
24. Nr 49/897/11 - powołano Komisję Egzaminacyjną* dla nauczyciela Pana
Sebastiana Bejgera ubiegającego się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu.
25. Nr 49/898/11 - powołano Komisję Egzaminacyjną* dla nauczyciela Pani
Anny Marii Pawluczuk ubiegającej się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu.
26. Nr 49/899/11 - powołano Komisję Egzaminacyjną* dla nauczyciela Pani
Mieczysławy Jankowskiej-Kacprzak ubiegającej się o awans zawodowy
na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu.
27. Nr 49/900/11 - powołano Komisję Egzaminacyjną* dla nauczyciela Pani
Agnieszki Lietz ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo Słyszącej i Niesłyszącej
im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy.
28. Nr 49/901/11 - powołano Komisję Egzaminacyjną* dla nauczyciela Pana
Marcina Krzysztofa Drzewieckiego ubiegającego się o awans zawodowy
na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy.
29. Nr 49/902/11 - powołano Komisję Egzaminacyjną* dla nauczyciela Pani
Justyny Anny Kranc ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym nr 1 dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy.
30. Nr 49/903/11 - powołano Komisję Egzaminacyjną* dla nauczyciela Pani
Justyny Barbary Michalak ubiegającej się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy.
31. Nr 49/904/11 - powołano Komisję Egzaminacyjną* dla nauczyciela Pana
Andrzeja Wilczewskiego ubiegającego się o awans zawodowy na sto*

Zadaniem Komisji Egzaminacyjnej jest podjęcie postępowania egzaminacyjnego i przeprowadzenie egzaminu nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
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pień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo Widzącej
i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy.
32. Nr 49/905/11 - powołano Komisję Egzaminacyjną* dla nauczyciela Pani
Anny Rybackiej-Figaj ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Szkole Policealnej MedycznoSpołecznej w Inowrocławiu.
33. Nr 49/906/11 - zmieniono uchwałę Nr 34/574/11 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie przyznania
stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2010 roku.
34. Nr 49/907/11 - zmieniono uchwała.ę Nr 13/197/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2011 na wykonywanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa
w 2011 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”.
35. Nr 49/908/11 - po zapoznaniu się z protokołem komisji ds. stypendiów
oraz propozycją wysokości stypendiów, przyznano stypendia 12 osobom, które zajmują się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.
36. Nr 49/909/11 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego na
2011 rok Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – KsiąŜnicy Kopernikańskiej
w Toruniu z dnia 30 czerwca 2011 roku.
37. Nr 49/910/11 - zmieniono uchwałę Nr 7/76/11 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz Uzasadnienia zmian.
38. Nr 49/911/11 - zmieniono uchwałę Nr 5/54/11 z dnia 25 stycznia 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 oraz harmonogramu konkursów na 2011 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
39. Nr 49/912/11 - uległ wydłuŜeniu o 43 dni robocze i wynosi 180 dni roboczych czas trwania etapu oceny merytorycznej, określonego w uchwale
Nr 37/610/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
31 maja 2011 r. w sprawie indywidualnej zmiany czasu trwania poszczególnych etapów oceny, dla konkursu nr RPOWKP 48/V/5.4/2010, Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności
przedsiębiorstw.
40. Nr 49/913/11 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Starosty Bydgo-
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skiego dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1536C Łochowo – Lipniki na odcinku od Łochowa do Murowańca, gmina Białe Błota.
41. Nr 49/914/11 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy dotyczące realizacji inwestycji drogowej
polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski –
Gostynin od km 0+003 do km 19+117.
42. Nr 49/915/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy – zakup pomocy dydaktycznych i wyposaŜenia”.
43. Nr 49/916/11 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące adaptacji i przystosowania pomieszczeń NKJO w Toruniu na potrzeby K-PCEN w Toruniu.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego postępowania, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

44. Nr 49/917/11 - zmieniono uchwałę Nr 68/1154/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 września 2009 r. w sprawie dofinansowania projektu systemowego pn.: „Krok w przyszłość – stypendia
dla doktorantów III edycja” w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne
Strategie Innowacji, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i powierzenia jego realizacji.
45. Nr 49/918/11 - udzielono pełnomocnictwa Leszkowi Furmanowi, zatrudnionemu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa KujawskoPomorskiego w Toruniu na stanowisku Naczelnika Wydziału Mienia Województwa do składania samoistnie w imieniu Województwa KujawskoPomorskiego oświadczeń woli w zakresie:
1) zbywania, nabywania i obciąŜania ograniczonymi prawami rzeczowymi
mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
2) zrzekania się ograniczonych praw rzeczowych,
3) zawierania umów na warunkach wynikających z uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz uchwał Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i zgodnie z przepisami ustaw.

46. Nr 49/919/11 - zatwierdzono Zbiorcze Zestawienie Kosztów na lata
2007-2012 zadania pod nazwą „Modernizacja zaplecza warsztatowomagazynowego i zakup wyposaŜenia”.
47. Nr 49/920/11 - przyjęto projekt aktualizacji „Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego” na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018.
48. Nr 49/921/11 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy
spółka akcyjna z siedzibą w Brodnicy w dniu 29 lipca 2011 r.
49. Nr 49/922/11 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsic-
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kiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
we Włocławku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
we Włocławku w dniu 1 sierpnia 2011 r.
50. Nr 49/923/11 - powołano Pana Grzegorza Borka na Pełnomocnika do
spraw międzynarodowych, społecznych, organizacyjnych, a takŜe poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego.
Utraciła moc uchwała Nr 83/1057/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego do spraw międzynarodowych, społecznych oraz organizacyjnych.

51. Nr 49/924/11 - zmieniono uchwałę Nr 77/1255/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie dofinansowania Projektu „Remont Budynku Głównego UM na potrzeby realizacji RPO WK-P w latach 2010-2011" Nr RPKP.08.01.00-04-006/10
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej 8. - Pomoc Techniczna, Działania 8.1 −
Wsparcie procesu zarządzania i wdraŜania Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

50. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 03.08.2011 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął stanowiska:
- w sprawie ustalenia zasad wnoszenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursów
RPOWKP 20/V/5.2.2/2009 oraz RPOWKP 32/V/5.2.1/2010,
- w sprawie ustanowienia zasad postępowania w przypadku stwierdzenia innego stanu faktycznego w odniesieniu do statusu przedsiębiorstwa określonego przez Wnioskodawców/Beneficjentów na kaŜdym
etapie procesu wdraŜania.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 50/925/11 - ustalono wzory dokumentów rekrutacyjnych w ramach
realizacji projektu systemowego pn. „Zdolni na start – III edycja”, realizowanego w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki (PO KL).
2. Nr 50/926/11 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 5/56/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2011 zadania pod nazwą „Dostawa sprzętu komputerowego” realizowanego
ze środków własnych przez Wojewódzką Przychodnię Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy.
3. Nr 50/927/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Zakup oprogramowania do uaktualnionego
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programu MapInfo” dla Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku.
4. Nr 50/928/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Zakup licencji na program antywirusowy” dla
Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku.
5. Nr 50/929/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Remont pomieszczeń filii przy ulicy Broniewskiego 1 w Bydgoszczy”.
6. Nr 50/930/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Prace remontowe w Ośrodku Czytelnictwa
Chorych i Niepełnosprawnych” dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej −
KsiąŜnica Kopernikańska w Toruniu.
7. Nr 50/931/11 - zmieniono załącznik Nr 1 do uchwały Nr 17/266/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2011 r.
w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów
słuŜących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2011.
8. Nr 50/932/11 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 57/611/2003 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2003 r.
w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg
gminnych nowych numerów.
9. Nr 50/933/11 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 57/611/2003 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2003 r.
w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg
gminnych nowych numerów.
10. Nr 50/934/11 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert Nr 13/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w 2011 r. pod nazwą: „Dofinansowanie wkładu własnego
do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”
W ramach konkursu wpłynęła oferta Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z siedzibą w Toruniu na realizację zadania publicznego pn: „Konferencja regionalna Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. Oferta została wybrana do realizacji
wraz z przyznaniem dotacji w wysokości 3.000 zł.

11. Nr 50/935/11 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 projektom z Osi priorytetowej 3.
Rozwój infrastruktury społecznej Działania 3.1 Rozwój infrastruktury
edukacyjnej - schemat wyposaŜenie w środki i zasoby obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
na łączną kwotę w wysokości 84.500 zł.
12. Nr 50/936/11 - przyjęto informację za II kwartał 2011 r. dotyczą realizacji
polityki rozwoju regionalnego.
13. Nr 50/937/11 - zatwierdzono „Roczny Plan Komunikacyjny PROW 2007-
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2013 na 2011 rok sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu”.
Wykonanie całości zadań ujętych w „Rocznym Planie Komunikacyjnym PROW
2007-2013 na 2011 rok” uzaleŜnione jest od zapewnienia środków finansowych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Schematu II
Pomocy Technicznej PROW 2007-2013, w terminie umoŜliwiającym realizację
zamierzonych działań.

14. Nr 50/938/11 - zatwierdzono protokół komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest zorganizowanie imprezy kulturalnej pn. „Koncert pieśni niepokornej - sierpień 80” 2011 i promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas tej imprezy.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne udzielono
zamówienia Wykonawcy Barbarze Kamińskiej prowadzącej działalność gospodarczą w Kawęczynie 101, Obrowo pod nazwą „ZA JORDANEM” Barbara Kamińska.

15. Nr 50/939/11 – Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyznał dofinansowanie w łącznej kwocie nie większej niŜ 6.800.000,00 zł ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.5
Promocja i rozwój markowych produktów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla
Projektu własnego Instytucji Zarządzającej RPO WK-P pn. „Promocja
marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez organizację przedsięwzięć promocyjnych i rocznicowych w roku 2011”.
Całkowita wartość projektu wynosi 8.000.000,00 zł.
Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach projektu wynoszą: 8.000.000,00 zł.

16. Nr 50/940/11 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego
na remont i rozbudowę budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawko-Pomorskiego.
17. Nr 50/941/11 - zmieniono uchwałę Nr 92/1151/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
projektu kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013.
18. Nr 50/942/11 - przyjęto do dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projekty z Osi priorytetowej 5.
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja
i rozwój markowych produktów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Utworzono rezerwę środków w wysokości 5% alokacji przedmiotowego konkursu z przeznaczeniem na procedurę odwoławczą.

19. Nr 50/943/11 - powołano Wojewódzki Zespół Ochrony Zdrowia Psychicznego pod przewodnictwem prof. dr. hab. n. med. Aleksandra
Araszkiewicza – Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii –
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przedstawiciela Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
Do zadań Zespołu naleŜy:
1) opracowanie Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
uwzględniającego programy powiatowe oraz potrzeby ludności województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej oraz dostosowanie do nich skoordynowanej działalności róŜnych form pomocy i oparcia społecznego oraz aktywizacji zawodowej;
2) realizacja, koordynowanie oraz monitorowanie Regionalnego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego.

20. Nr 50/944/11 - upowaŜniono dyrektorów departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do składania wraz (łącznie) z członkiem Zarządu Województwa, oświadczeń
woli w imieniu Województwa związanych z prowadzeniem bieŜącej działalności Województwa w zakresie zaciągania zobowiązań pienięŜnych
oraz zatwierdzania dokumentów finansowych do wypłaty.
21. Nr 50/945/11 - zmieniono uchwałę Nr 92/1154/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
projektu kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 5. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013.
22. Nr 50/946/11 - zmieniono uchwałę 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 Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
23. Nr 50/947/11 - zamierza się zwolnić Panią Ewę Skonieczną ze stanowiska Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego
w Toruniu.
Uchwałę przedłoŜono do zaopiniowania Radzie Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu.
24. Nr 50/948/11 – wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie pobytu poszkodowanych przez klęski Ŝywiołowe (powódź) dzieci i młodzieŜy z terenów województw podkarpackiego i kujawsko-pomorskiego.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu

KALENDARIUM **)
NajwaŜniejsze wydarzenia
24.06. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w gali poezji ekologicznej, która odbyła się w Lubostroniu.
Gala jest imprezą towarzyszącą ogólnopolskiemu konkursowi poetyckiemu
„Barcińskie prezentacje ekologiczne” organizowanemu od ponad dekady przez
barcińskich ekologów. Konkurs wraz z galą spełnia niezwykle waŜną rolę i stanowi mocny impuls dla twórców i czytelników z regionu.
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Przez ponad 10 lat do udziału w konkursie zgłoszono tysiące utworów,
a w dziesięciu tomikach poezji ekologicznej znalazło się blisko 450 wierszy
i ponad 100 zdjęć. Dziesiąta, jubileuszowa antologia poezji nosi tytuł „Pieśń dębu przy świecach sosen” i zawiera wiersze 12 autorów nagrodzonych i 28 wyróŜnionych.
27.06. – Odbyła się X Sesja Sejmiku Województwa.
28.06. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej w informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
29.06. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej pamięci zmarłego przed dziewięciu laty dra hab. med.
Bogdana Romańskiego w Collegium Medicum w Bydgoszczy.
Bogdan Romański urodził się w 1930 r., a studia medyczne ukończył w 1954 r.
w Gdańsku. Od początku działalności naukowej zajmował się prawie wyłącznie
alergologią, a doświadczenie zdobywał m.in. w najlepszych placówkach francuskich. W 1959 r. został Kierownikiem Zespołu Nauczania Klinicznego AMG
w Bydgoszczy i na stałe osiadł w mieście nad Brdą, gdzie nadal zajmował się
róŜnymi aspektami alergologii. W 1975 roku objął kierownictwo Kliniki Chorób
Wewnętrznych i Alergicznych, którą organizował od podstaw, trzy lata później
otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w roku 1989 – zwyczajnego. W latach 1983-1993 był specjalistą krajowym ds. alergologii, a w latach
1984-2000 – Kierownikiem Kliniki Alergii i Chorób Wewnętrznych nowo powstałej Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Przez kilka lat pełnił funkcję Prorektora ds. nauki AM w Bydgoszczy.
30.06. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej w informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
30.06. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w jubileuszu 130-lecia
cukrowni w Nakle nad Notecią.
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. powstała w sierpniu 2002 r. w wyniku konsolidacji trzech spółek cukrowych Skarbu Państwa. Jest największym w Polsce
i siódmym co do wielkości producentem cukru w Europie. Jej udział w krajowym
rynku wynosi blisko 40 procent, a pod względem wysokości sprzedaŜy i kapitału
spółka mieści się w pierwszej setce największych firm nad Wisłą.
30.06. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko wziął udział w konferencji inaugurującej polskie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, która
odbyła się w toruńskim Dworze Artusa.
Konferencja skierowana była do przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych,
organizacji pozarządowych, pracowników naukowych i studentów, małych
i średnich przedsiębiorstw oraz sieci informacji europejskiej z regionu. Jej celem
było podniesienie poziomu wiedzy oraz świadomości społecznej na temat prezydencji w Radzie UE.
Sympozjum podzielone zostało na trzy panele dyskusyjne, obejmujące aspekt
europejski, krajowy oraz regionalny polskiego przewodnictwa w Radzie UE.
Organizatorami konferencji byli: Urząd Miasta Torunia, Punkty Informacyjne
Komisji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz i Inowrocław przy WyŜszej
Szkole Gospodarki, Centrum Europejskie im. Roberta Schumana, Enterprise
Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS w Toruniu.
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30.06. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w oficjalnym otwarciu Mikrolotowych Mistrzostw Polski na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego. Mistrzostwa rozgrywane były w klasach motolotni i samolotów
ultralekkich jedno- i dwumiejscowych.
W konkurencji oszczędnościowo-obszarowej w klasie AL. 2 najlepszy wynik
uzyskał debiutant Zbigniew Derlak z nawigatorem Kazimierzem Nawrockim,
przelatując na samolocie Dynamic WT-9 (SP-SMOK) łącznie 1231 km. Na drugim miejscu uplasował się Krzysztof Jurkiewicz z nawigatorem Kacprem Kędzierskim na samolocie Virus (SP-SEXI), osiągając odległość 1155 km. Trzecie
miejsce przypadło Andrzejowi Rybskiemu na samolocie TL-96 (SP-SCLK), który
pokonał odległość 986 km. W klasie WL 1 najlepszy wynik uzyskał Waldemar
Woźniak na motolotni (SP-MPZU), przelatując 209 km, natomiast w klasie WL 2
najlepiej wypadł Przemysław Jurkiewicz z nawigatorką Dominiką Jurkiewicz na
motolotni Tanarg (SP-MTKI), osiągając odległość 410 km.
01.07. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w zakończeniu Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest, które odbyło się w toruńskim Baju
Pomorskim.
Festiwal odbył się w tym roku po raz dziewiąty. Gwiazdami tegorocznej imprezy
byli m.in. Jim Sheridan, Jiri Menzel i Jerzy Stuhr.
W festiwalowych konkursach o nagrody walczyli autorzy 1051 filmów z 63 krajów. Jury wybrało następujących zwycięzców:
- Jerzy Stuhr – Złoty Anioł za Niepokorność Twórczą,
- Jiří Menzel – Specjalny Złoty Anioł za otwieranie nowych horyzontów i twórczy
wkład w kinematografię światową,
- Jim Sheridan – Złoty Anioł za odwagę w podejmowaniu trudnych tematów
i wybitne osiągnięcia w kinie światowym,
- Dagur Kári – Złoty Anioł dla Wybitnego Młodego Artysty Kina Europejskiego,
- Piotr Głowacki i Marcin Sauter – nagroda dla wybitnych młodych twórców filmowych związanych z regionem kujawsko-pomorskim „Flisak”,
- „Erratum” w reŜyserii Marka Lechkiego – najlepszy debiut pełnometraŜowy,
- Slava Ross, reŜyser „Siberia. Monamour” – najlepsza reŜyseria oraz Nagroda
im. Zygmunta KałuŜyńskiego za najbardziej inspirującą scenę w filmach konkursowych,
- „Pour toi je ferai bataille / For You I Will Fight” w reŜyserii Rachel Lang – najlepszy film krótkometraŜowy,
- „Młyn i krzyŜ” Lecha Majewskiego – najlepszy film polski.
Toffifest to jeden z najciekawszych międzynarodowych festiwali filmowych odbywających się w Polsce, który wyróŜnia oryginalność i niepokorność. To nie
tylko seanse filmowe, ale równieŜ moŜliwość edukacji, prowadzenia ciekawych
rozmów i nawiązywania kontaktów. W tym roku odbywał się pod hasłem „Daj
się zarazić… kinem”.
01.07. – Członek Zarząd Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w jubileuszu 65-lecia Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Konecku.
Jubileusz połączony był z uroczystym zakończeniem budowy kompleksu silosów z wywrotnicą, oczyszczalnią i wiatą ekspedycyjną.
Gminna Spółdzielnia w Konecku to spółdzielnia o ponad 65-letniej tradycji i doświadczeniu. Działa w zakresie handlu detalicznego poprzez rozwiniętą nowoczesną sieć sklepów branŜy spoŜywczej i przemysłowej, której wizytówkę stanowi Centrum Handlowe w Konecku.
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01.07. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział
w VII Babskiej Biesiadzie Tradycji, Folkloru i Humoru. Impreza odbyła się w remizie Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Czerniewicach koło Chocenia.
Współorganizatorami spotkania byli: Urząd Gminy Choceń, Placówka Terenowa
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Włocławku, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Zarzeczewie, Powiatowy Zespół
Doradztwa Rolniczego w Kowalu oraz Gminna Rada Kobiet w Choceniu wraz
z czerniewickim Kołem Gospodyń Wiejskich.
W programie biesiady znalazły się równieŜ pokazy i występy artystyczne – wystąpiły m.in. zespoły „Śmiłowiónki” i „Lubominianki” z gminy Boniewo. Goście
mogli podziwiać prace rzeźbiarza Jana Wójkiewicza z gminy Choceń i serwety
będące rękodziełem jego Ŝony Anny.
04.07. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej w informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
05.07. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko spotkał się z uczestnikami XXIII Szkoły Letniej Kultury i Języka Polskiego, której organizatorami byli
Kujawsko-Pomorski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Uniwersytet
Mikołaja Kopernika.
MłodzieŜ z Armenii, Białorusi, Estonii, Kazachstanu, Litwy, Rosji, Serbii i Ukrainy przyjechała do województwa kujawsko-pomorskiego, by doskonalić swoją
znajomość języka polskiego oraz zapoznać się z bogatym dziedzictwem kulturalnym i historycznym Polski.
Z inicjatywy samorządu Kujaw i Pomorza uczestnicy Szkoły Letniej odbędą podróŜ edukacyjno-krajoznawczą trasą tzw. Szlaku Piastowskiego. Podczas wyprawy goście zapoznają się z kulturowym i etnograficznym dziedzictwem naszego Regionu.
Szkoła Letnia Kultury i Języka Polskiego organizowana jest juŜ od ponad 20 lat.
Głównym załoŜeniem przedsięwzięcia jest nauka języka polskiego dla obcokrajowców odwiedzających nasze województwo w okresie letnim.
06.07. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w otwarciu Konsulatu
Honorowego Ukrainy w Bydgoszczy. Placówka rozpoczęła działalność w gmachu przy ulicy Gdańskiej 76.
W uroczystości wzięli udział Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy Kostiantyn
Hryshchenko, Ambasador Ukrainy w Polsce Markijan Malski, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes oraz Konsul Honorowy Ukrainy w Bydgoszczy Zbigniew
Warczak.
Kujawsko-Pomorskie jest partnerskim regionem ukraińskiego Obwodu śytomierskiego, w którym od ubiegłego roku działa Konsulat Honorowy RP.
06.07. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w wyborze nowego Kuratora Oświaty. W składzie dwunastoosobowej komisji znalazło się po trzech przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego, związków zawodowych oraz Sejmiku Województwa.
Stanowisko Wojewódzkiego Kuratora Oświaty było nie obsadzone od marca,
gdy poprzednia Kurator Iwona Waszkiewicz została Dyrektorem Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta w Bydgoszczy. Na nowego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty została wybrana Anna Łukaszewska, która od 3 miesięcy pełniła
obowiązki Kuratora.
Anna Łukaszewska ma 47 lat. Jest nauczycielem dyplomowanym z 26-letnim
staŜem pedagogicznym, w tym 13-letnim w Kuratorium Oświaty. Ukończyła studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o specjalności eduka-
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cja najmłodszych dzieci. Zdobyła teŜ dodatkowe kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą, administracji publicznej i trenera programów edukacyjnych.
Zdobywała doświadczenie w oświacie pracując jako nauczyciel, wychowawca,
doradca metodyczny, wizytator, wicekurator i p.o. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.
07.07. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej w informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
07.07. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa spotkał się z delegacją producentów
rolnych i rolników z Mołdawii w ramach realizacji projektu pomocowego „Wsparcie przy tworzeniu i organizacji grup producenckich w Mołdawii”.
Goście z Mołdawii zapoznali się z funkcjonowaniem trzech grup producenckich
tj. grupy z sektora mlecznego – Ekomlecz ze Świedziebni, grupy owocowo-warzywnej – Witmar z Pędzewa oraz grupy z sektora roślin ozdobnych – Vitroflora
z Trzęsacza.
Celem wizyty było zapoznanie się gości z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem grup producenckich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
W trakcie spotkania zaprezentowano przybyłym gościom prezentacje na temat
rozwoju grup producenckich na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
procedury zatwierdzania i rejestracji grup producenckich oraz wydawania decyzji w sprawie wstępnego uznania grupy producentów owoców i warzyw i zatwierdzenia planu dochodzenia do uznania tej grupy za organizację producentów owoców i warzyw.
Projekt „Wsparcie przy tworzeniu i organizacji grup producenckich w Mołdawii”
jest współorganizowany przez Agencję Rynku Rolnego i mołdawskie Ministerstwo Rolnictwa i Przemysłu SpoŜywczego. Jego celem jest wzmocnienie pozycji rolników i producentów rolnych w łańcuchu dystrybucyjnym oraz zwiększenie
korzyści uzyskiwanych z produkcji rolnej poprzez moŜliwość zrzeszania się
w grupy producenckie.
07.07. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczył w konferencji „Polityka Spójności oparta na wynikach”, organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w salach Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.
Konferencja stanowiła forum dyskusji dotyczącej ukierunkowania Polityki Spójności na rezultaty oraz jej koncentracji tematycznej w kontekście realizacji celów nowej strategii europejskiej Europa 2020. Podczas spotkania dyskutowano
o sposobach podnoszenia skuteczności i efektywności Polityki Spójności poprzez ściślejsze włączanie w proces decyzyjny ewaluacji i monitoringu oraz
promocję zasady Evidence Based Policy jako standardu programowania i wdraŜania.
07.07. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść otworzył regaty
windsurfingowe Kujawsko-Pomorskie CUP Tour de Windsurfing Regaty w Dobrzyniu jako jedyne są regatami trzydniowymi. Odbywają się wtedy Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w klasie Raceboard, w klasie RS:X KujawskoPomorskie CUP oraz eliminacja do finałów OOM w klasie Techno 293.
Regaty w Dobrzyniu zorganizowano dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Patronem Tour de Windsurfing był
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku. Regaty
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08.07. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko wziął udział w konferencji „Wolontariat dla demokracji”, organizowanej przez Urząd Miasta Bydgoszczy.
Podczas konferencji omówiono zagadnienia dotyczące m.in. priorytetów Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Europejskiego Roku Wolontariatu
oraz kierunków działań i doświadczenia organizacji działających na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
12.07. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej w informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
12.07. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z gen. Pavlem Macko, nowym
Dowódcą Joint Force Training Centre w Bydgoszczy. Była to pierwsza oficjalna
wizyta nowego dowódcy ośrodka, który objął stanowisko w kwietniu tego roku.
Natowskie Centrum Szkolenia w Bydgoszczy przygotowuje do współdziałania
operacyjnego oficerów ze wszystkich państw członkowskich. Stało się tradycją,
Ŝe kaŜdy nowy szef jednostki na początku swojej kadencji składa kurtuazyjna
wizytę u gospodarza województwa.
Generał Pacel Macko jest Słowakiem, ma 47 lat. Ukończył Akademię Wojskową
w Brnie i amerykański Narodowy Uniwersytet Obrony. Był między innymi wykładowcą brneńskiej akademii, wysokim urzędnikiem słowackiego Ministerstwa
Obrony, szefem operacji Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa
(ISAF) w Afganistanie, wiceszefem Słowackich Sił Lądowych, a ostatnio szefem
sztabu do spraw operacyjnych w sztabie generalnym słowackiej armii.
13.07. – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Michał Korolko spotkali się
z delegacją włoskiego miasta Veroli na czele z Prezydentem Giuseppe
D'Onorio. Wizyta Włochów miała na celu wymianę doświadczeń oraz nawiązanie stosunków partnerskich.
Dobrym przykładem współpracy województwa z włoskimi partnerami mogą być
występy dwóch pianistów z naszego regionu we Włoszech. Koncert Michała
Szymanowskiego odbył się 30 czerwca podczas Festiwalu Corso-Polonia
w Rzymie. Występ Pawła Wakarecego w Rzymie 1 lipca uświetnił natomiast
uroczyste otwarcie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Towarzystwo Polsko-Włoskie na tę okazję wydało przewodniki w języku włoskim o Bydgoszczy,
Toruniu i województwie kujawsko-pomorskim.
14.07. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej w informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
14.07. – Marszałek Piotr Całbecki gościł przedstawicieli austriackiego kraju
związkowego Styria, który jest regionem partnerskim naszego województwa.
Austriacy przyjechali na Kujawy i Pomorze, aby podzielić się swoimi doświadczeniami w zakresie budowy i utrzymania dróg.
Do Kujawsko-Pomorskiego przyjechali Franz Lückler, Dyrektor Regionalnego
Zarządu Dróg w Kraju Związkowym Styria oraz Viktor Geyrhofer, specjalista
w zakresie utrzymania i finansowania dróg. Austriacy odwiedzili budowany odcinek autostrady A1 w Lisewie. Wizytowali takŜe drogi wojewódzkie, którymi
administruje Samorząd Województwa: odcinki w okolicach Inowrocławia wyremontowane dzięki środkom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a takŜe czekające na remont fragmenty
dróg w okolicach Włocławka. Styria jest jednym z dziewięciu krajów związkowych Austrii, drugim co do wielkości. Podobnie jak pozostałe landy, cieszy się
znaczną autonomią w polityce wewnętrznej, posiada własny rząd i parlament.
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Słynie z alpejskich krajobrazów, ośrodków narciarskich i wina z winnic połoŜonych najwyŜej w Europie.
14.07. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w spotkaniu z Grupą
Roboczą Doradców ds. Stosunków Zewnętrznych Unii Europejskiej (RELEX).
Grupa RELEX jest odpowiedzialna za horyzontalne aspekty Wspólnej Polityki
Zagranicznej i Bezpieczeństwa, a w szczególności za jej wymiar prawny, finansowy i instytucjonalny. Obrady Grupy prowadzi przedstawiciel kraju aktualnie
sprawującego Prezydencję w Radzie UE. Opracowywane przez RELEX projekty aktów prawnych są zatwierdzane przez Komitet Stałych Przedstawicieli
(COREPER II) oraz przyjmowane przez ministrów w trakcie posiedzeń Rady
UE. Rozpatrywane przez Grupę projekty aktów prawnych najczęściej dotyczą:
ustanawiania instytucji i mechanizmów funkcjonowania w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa; ustanawiania Specjalnych Przedstawicieli
UE; przyjmowania środków ograniczających wobec grup, osób i podmiotów
z państw trzecich.
15.07. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w uroczystych obchodach Święta Policji w Mogilnie i Gniewkowie.
W ramach obchodów w sali MłodzieŜowego Domu Kultury w Mogilnie odbyło
się okoliczne spotkanie, w którym podziękowano policjantom za ich dotychczasową pracę, wręczając odznaczenia i nominacje na wyŜsze stopnie dla zasłuŜonych funkcjonariuszy.
Podczas obchodów w Gniewkowie dokonano otwarcia nowoczesnego komisariatu Policji oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego. W nowej siedzibie komisariatu, którą wyremontowano i wyposaŜono z budŜetu Policji za ponad
760 tys. zł, pracuje 18 policjantów.
16.07. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego pod hasłem „Dzień Dawcy Szpiku dla Kacperka i Innych”. W sumie w akcji uczestniczyły 443 osoby.
Kacperek ma 10 lat, mieszka w gminie Kruszwica. Lubi zwierzęta, ma sporą kolekcję ksiąŜek na ich temat. Jeszcze nie tak dawno bawił się z młodszą siostrą
i jeździł z ojcem na ryby. W 2009 roku stwierdzono u niego ostrą białaczkę limfoblastyczną. Chłopiec dzielnie znosi chorobę. Obecnie trwają poszukiwania
zgodnego genetycznie dawcy szpiku.
Kruszwicką akcję „Dzień Dawcy Szpiku dla Kacperka i Innych” zorganizowała
Fundacja DKMS Polska, legitymująca się największą w kraju bazą danych potencjalnych dawców krwi.
W Polsce zarejestrowanych jest 200 tysięcy potencjalnych dawców szpiku,
z czego blisko 150 tysięcy w rejestrach DKMS. To nie tak wiele zwaŜywszy,
Ŝe konieczna jest warunkowana genetycznie zgodność tkankowa między dawcą
a biorcą. Dlatego w wielu przypadkach chorym na nowotwory krwi mieszkańcom naszego kraju ratuje Ŝycie przeszczep od osób z zagranicy.
18.07. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko spotkał się z przedstawicielami korporacji Intel. Spotkania dotyczyło programów edukacyjnych realizowanych na świecie przez tę firmę oraz udziału Województwa Kujawsko-Pomorskiego w programach Intel Teach, które stanowią uzupełnienie kursów
przewidywanych dla nauczycieli w ramach projektu kluczowego „e-Usługi e-Organizacja – moduł e-Edukacja”.
Korporacja Intel prowadzi na świecie szeroko zakrojone działania non profit
w zakresie edukacji nauczycieli. Z kursów Intel Teach skorzystało juŜ prawie
10 mln nauczycieli na całym świecie. W związku z realizowanymi projektami
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edukacyjnymi, Województwo rozwaŜa w przyszłości aktywny udział w szkoleniach przygotowanych na bazie materiałów udostępnianych przez firmę Intel.
RozwaŜana jest takŜe moŜliwość wykorzystania treści edukacyjnych dostępnych w programie Intel Skool.
20.07. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej w informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
21-22.07. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z przedstawicielami Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu oraz Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Toruniu. Spotkanie dotyczyło włączenia w strukturę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Toruniu i dwóch innych wojewódzkich placówek medycznych – Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu, Wojewódzkiego
Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu oraz toruńskiej Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego.
22.07. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w Święcie Policji, którego organizatorem była Wojewódzka Komenda Policji w Bydgoszczy.
Obchody rozpoczęły się mszą świętą w intencji funkcjonariuszy i ich rodzin pod
przewodnictwem Księdza Biskupa Jana Tyrawy w Katedrze pw. św. Marcina
i Mikołaja w Bydgoszczy. Uroczystość oficjalna z udziałem Kompanii Honorowej
i Pocztu Sztandarowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz orkiestry wojskowej odbyła się na bydgoskim Starym Rynku.
Podczas ceremonii wręczyli policjantom województwa kujawsko-pomorskiego
nominacje na wyŜsze stopnie słuŜbowe, medale i odznaki. RównieŜ Wicemarszałek Kurzawa został wyróŜniony srebrnym medalem.
W ramach wojewódzkich obchodów Święta Policji na wyŜsze stopnie słuŜbowe
nominowano około 1600 policjantów z województwa kujawsko-pomorskiego.
Na zakończenie części oficjalnej uroczystości odbyło się rozstrzygnięcie plebiscytu „Najpopularniejszy Dzielnicowy”, organizowanego przy współpracy z Gazetą Pomorską. Laureatem tegorocznej edycji został mł. asp. Sławomir Paluszak z Komisariatu Policji w Kruszwicy.
Coroczne Święto Policji zostało ustanowione w rocznicę powołania w 1919 r.
Policji Państwowej. To święto wszystkich funkcjonariuszy, którym z tej okazji
moŜna podziękować za pełną poświęceń słuŜbę na rzecz bezpieczeństwa obywateli.
24.07. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w V Integracyjnym Turnieju Piłki NoŜnej w Kościeszkach. Turniej zorganizował Klub LZS Gopło Kościeszki.
W tegorocznej edycji udział wzięły druŜyny Kujawiaka Sukowy, Gopła Kościeszki oraz DruŜyna Przyjaciół Piotra Kozłowskiego, w której zagrał Wicemarszałek Kurzawa.
Nagrodą główną Turnieju był Puchar Wicemarszałka Województwa KujawskoPomorskiego, a otrzymał go Klub Gopła Kościeszki.
25.07. – Marszałek Piotr Całbecki i Wicemarszałek Edward Hartwich spotkali
się z przedstawicielami związków zawodowych z Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu oraz Wojewódzkiego Ośrodka
Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu. Obydwa spotkania były kontynuacją
konsultacji z przedstawicielami związków zawodowych w sprawie włączenia
w strukturę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu trzech innych wojewódzkich placówek medycznych – Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-
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Zakaźnego w Toruniu, Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego
w Toruniu oraz toruńskiej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.
25.07. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa otworzył szkolenie dla przedsiębiorców na temat opłat za korzystanie ze środowiska. Organizatorem szkolenia był
Departament Środowiska i Geologii Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego wraz ze Starostwem Powiatu Mogileńskiego.
Szkolenia przeprowadzono w związku z zbliŜającym się terminem przedkładania wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości naleŜnych opłat za okres pierwszego półrocza 2011.
26.07. – Marszałek Piotr Całbecki odwiedził Kokocko (gmina Unisław) oraz Borówno i Starogród (gmina Chełmno), gdzie sprawdzał stan utrzymania kanałów,
urządzeń melioracyjnych i wałów w związku z ubiegłoroczną powodzią oraz realizacją kilkunastu inwestycji, które skutecznie pozwolą przeciwdziałać skutkom
powodzi.
W sumie na prace inwestycyjne w regionie przeznaczono 65,5 milionów złotych,
z czego ponad połowa pochodzić będzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Największą i najbardziej kosztowną, spośród trzynastu inwestycji współfinansowanych z PROW, jest przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice
– Nowe w gminie Dragacz (powiat świecki).
27.07. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej w informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
30.07. – Członek Zarządu Sławomir Kopyść uczestniczył w Koncercie Galowym
XV Festiwalu Piosenki MłodzieŜy Niepełnosprawnej Impresje Artystyczne –
Ciechocinek 2011 w wykonaniu Laureatów Festiwalu z towarzyszeniem orkiestry im. Johanna Straussa pod dyrekcja Marka Czekały. Honorowy patronat nad
festiwalem objęła Pierwsza Dama RP Anna Komorowska oraz Marszałek
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki. Koncert poprowadzili
Urszula Guźlecka oraz Mirosław Santora.
W tegorocznej edycji Festiwalu wystąpiło 50 młodych zdolnych wokalistów, a jury, które przez dwa dni przesłuchiwało uczestników nie miało łatwego zadania,
by wybrać najlepszych. Grand Prix Festiwalu otrzymał Szymon Borkowski z Torunia, a jedno z dwóch równorzędnych miejsc w kategorii do 23 lat zajął Kamil
Czeszel, równieŜ z Torunia. Po raz pierwszy zdarzyło się, Ŝe przyznano dwie
pierwsze nagrody – obok Kamila Czeszela Grand Prix otrzymała takŜe Agata
Zakrzewska z Warszawy.
31.07. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w jubileuszu 65-lecia
Klubu śeglarskiego LOK Popiel w Kruszwicy, które odbyły się w klubowej przystani w Kruszwicy.
W ramach obchodów odbyły się m.in. parada wszystkich jednostek pływających, które wzięły udział w jubileuszowych regatach zorganizowanych przez
Klub śeglarski oraz uroczysty apel jubileuszowy. Podczas uroczystości Marszałek Kurzawa wręczył Puchar dla Pana Zbigniewa Chałupczaka w podziękowaniu za 50-letnią aktywną działalność sportową.
01.08. – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Sławomir
Kopyść uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających 67. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, których organizatorami byli: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urząd Miasta Torunia, Fundacja
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Generał ElŜbiety Zawadzkiej, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia oraz
Fundacja Muzeum Historyczno-Wojskowe.
Obchody zainaugurowało spotkanie uczestników Powstania Warszawskiego
z młodzieŜą w siedzibie Fundacji Generał ElŜbiety Zawackiej. Główne uroczystości pod pomnikiem Ŝołnierzy Armii Krajowej na toruńskim Placu Rapackiego
rozpoczęły się o godzinie 17:00, czyli dokładnie w 67. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Ku czci powstańców zawyły syreny alarmowe, a w ramach obchodów odbył się teŜ koncert Orkiestry Garnizonu Toruń. Tak jak przed
rokiem nakładem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Urzędu Miasta Torunia ukazała się „Gazeta Powstańcza”, którą harcerze rozdawali mieszkańcom regionu podczas uroczystości.
02.08. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w uroczystej mszy świętej oraz
poŜegnał pielgrzymów wyruszających z pielgrzymką Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę.
W tym roku 1400 pątników wędrowało pod hasłem: „Błogosławi nam z domu
Ojca”, dziękując za dar beatyfikacji Jana Pawła II. Kierownikiem toruńskiej pielgrzymki był ks. Wojciech Miszewski, a duchowym opiekunem pątników – Ksiądz
Biskup Józef Szamocki.
Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszyła z Torunia juŜ po raz trzydziesty
trzeci.
03.08. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej w informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
04.08. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko spotkał się z dyrektorami i organizatorami Zakładów Aktywności Zawodowej (ZAZ) działających
w województwie kujawsko-pomorskim.
Podczas spotkania przedstawiciele ZAZ zaprezentowali strukturę funkcjonowania placówek oraz omówili główne problemy związane z ich działalnością. Członek Zarządu Województwa przedstawił natomiast moŜliwości pozyskiwania
środków unijnych przez Zakłady działające na terenie Województwa KujawskoPomorskiego.
07.08. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w IX Wielkim Festynie
Pomidorowym w Jeziorach Wielkich.
Podobnie jak w latach ubiegłych podzielony został na trzy części: promocyjną,
rekreacyjną i artystyczną. Zwiedzający mogli odwiedzać stoiska firm, instytucji
związanych z obsługą gospodarstw rolnych, jednostek samorządowych oraz
sponsorów. Odbyły się równieŜ występy orkiestry dętej, zespołów dziecięcych
i chórów regionalnych. Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich serwowały pyszności z pomidorów, a atrakcją Festynu był wielki Tort Pomidorowy.
11.08. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Marszałków Województw RP. Było to pierwsze takie spotkanie pod przewodnictwem Warmii i Mazur od 2002 roku. W Konwencie
uczestniczył minister infrastruktury Cezary Grabarczyk.
Oprócz gości z całej Polski do Rynu przyjechała takŜe delegacja z Chorwacji,
dlatego pierwszy dzień posiedzenia Konwentu był poświęcony współpracy międzynarodowej samorządów.
Podczas Konwentu nastąpiło podpisanie listów intencyjnych o woli współpracy
pomiędzy Związkiem Województw RP a Związkiem śupanii Chorwackich oraz
między Województwem Warmińsko-Mazurskim a Województwem Splitsko-Dalmatyńskim.
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16.08. – Wicemarszałek Edward Hartwich spotkał się z delegacją Lufthansy, zatytułowanym „Biznesowe połączenia lotnicze dla rozwoju regionu”. W spotkaniu
wzięli równieŜ udział: wiceprezydent Bydgoszczy Sebstian Chmara, Wiceprezydent Torunia Zbigniew Rasielewski oraz Prezes Portu Lotniczego w Bydgoszczy Tomasz Moraczewski.
Było to pierwsze tego typu spotkanie, podczas którego zaprezentowano potencjał ekonomiczny i infrastrukturę Regionu Kujawsko-Pomorskiego w celu nawiązania współpracy z niemieckim przewoźnikiem.
**)

przygotowała Kancelaria Marszałka
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