INFORMACJA NR 7a/2011
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 17.08.2011 DO 26.08.2011 R.

51. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 17.08.2011 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją nt. „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w Województwie Kujawsko-Pomorskim – funkcjonowanie
struktury regionalnej i realizacja planu działania w latach 2010-2011.
2. Zarząd Województwa podjął decyzję o zorganizowaniu pobytu dzieci
i młodzieŜy w ramach akcji: „Promocja wojewódzkich zasobów
środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieŜy":
- z terenów województwa kujawsko-pomorskiego w Centrum Edukacyjnym WILGA w Górznie,
- z terenów województwa podkarpackiego i kujawsko-pomorskiego
w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce.
Przedsięwzięcie ma na celu integrację dzieci i młodzieŜy, promocję zasobów
środowiska w okresie wakacyjnym i podejmowanie aktywnych działań na rzecz
lokalnego środowiska przyrodniczego, podnoszenie świadomości ekologicznej,
zwiększenie wraŜliwości na piękno przyrody i wyrabianie szacunku do niej,
rozwijanie i upowszechnianie przyjaznych środowisku nawyków i postaw,
a takŜe propagowanie proekologicznego stylu Ŝycia.
Ponadto celem przedsięwzięcia jest profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieŜy
z rodzin dotkniętych powodzią, ochrona przed nasilającymi się w tej sytuacji
zagroŜeniami chorobowymi i umoŜliwienie odreagowania stresów będących
skutkiem przeŜyć związanych z powodzią - poprzez odpowiednie programy
edukacyjne.

3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności
z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego:
- Nr 122/11 − w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części miasta śnina,
- Nr 123/11 − w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie wsi Dźwierzno
i Kiełbasin, gmina ChełmŜa,
- Nr 124/11 − w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kuczwały, gmina ChełmŜa; odmówiono uzgodnienia projektu,
- Nr 125/11 − w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Zawisza – Stadion” w Bydgoszczy,
- Nr 126/11 − w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ”Latkowo I”, gmina Inowrocław,
- Nr 127/11 − w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Latkowo II”, gmina Inowrocław,
- Nr 128/11 − w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stolter” we wsi Grubno, gmina Stolno,
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- Nr 129/11 − w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych dla terenów połoŜonych w rejonie wsi: Mlewiec, Srebrniki, Mariany,
Sierakowo, gmina Kowalewo Pomorskie; odmówiono uzgodnienia projektu,
- Nr 130/11 − w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych dla terenów połoŜonych w rejonie wsi: Mlewiec, Srebrniki, Wielkie
Rychnowo, gmina Kowalewo Pomorskie; odmówiono uzgodnienia projektu,
- Nr 131/11 − w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych dla terenów połoŜonych w rejonie wsi Sierakowo i Srebrniki, gmina
Kowalewo Pomorskie; odmówiono uzgodnienia projektu,
- Nr 132/11 − w sprawie uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie,

- Nr 133/11 − w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 134/15 w obrębie Świerkocin, gmina Grudziądz.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 121/11 – projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na
czas realizacji inwestycji.
- Druk nr 122/11 – w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.
- Druk nr 123/11 – w sprawie wieloletniego Programu Rozwoju Bazy
Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2013 roku.
- Druk nr 124/11 – projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu rekrutacji, warunków oraz trybu przyznawania i przekazywania stypendiów naukowych dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju
województwa (określonych w RSI) w ramach projektu „Krok w przyszłość − stypendia dla doktorantów IV edycja” dotyczącego naboru
wniosków o przyznanie stypendium w roku akademickim 2011/2012.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 51/949/11 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Czarlińskiego w Toruniu.
2. Nr 51/950/11 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy śytniej w Toruniu.
3. Nr 51/951/11 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Miejskiego
Zarządu Dróg w Toruniu dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Koziej w Toruniu.
4. Nr 51/952/11 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Zarządu Dróg

3
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy dotyczące realizacji
inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Charzykowskiej
w Bydgoszczy.
5. Nr 51/953/11 - uchylono uchwałę Nr 30/502/11 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie zaopiniowania
realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ronda przy ulicy
Jana Pawła II we Włocławku.
6. Nr 51/954/11 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Prezydenta Miasta Inowrocławia dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na
budowie ulicy Lotniczej od ulicy Czamana do ulicy Łuczaka w Inowrocławiu.
7. Nr 51/955/11 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego na
2011 rok Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni z dnia 17 czerwca 2011
roku.
8. Nr 51/956/11 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego na
2011 rok Muzeum Etnograficznego w Toruniu z dnia 30 czerwca 2011
roku.
9. Nr 51/957/11 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego na
2011 rok Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku z dnia
30 czerwca 2011 roku.
10. Nr 51/958/11 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego na
2011 rok Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda
Bełzy w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2011 roku.
11. Nr 51/959/11 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego na
2011 rok Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
z dnia 30 czerwca 2011 roku.
12. Nr 51/960/11 - udzielono Pani Ewie Pronobis-Sosnowskiej – Dyrektorowi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy 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 administracyjnogospodarczej jednostki.

13. Nr 51/961/11 - utraciła moc uchwała Nr 48/1024/ 06 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2006 r. w sprawie
ustalenia wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyŜywienie
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (z późn. zm.).
14. Nr 51/962/11 - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Okręgowego Ośrodka
Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy zaakceptowano:
1) wysokość dziennej opłaty za posiłki w stołówce Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy, dla ucznia/wychowanka tej bursy
(internatu), w wysokości 12,00 zł;
2) terminy wnoszenia opłat za wyŜywienie ucznia/wychowanka dla:
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a) rodziców, opiekunów, wychowanków – 7/14 dni od rozpoczęcia kursu;
b) Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Gminnych Ośrodków Pomocy
Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Instytucji Społecznych – w terminie 14 dni po
wystawieniu faktury obciąŜającej;
3) sposób wnoszenia opłat:
a) na konto Ośrodka – do 14 dni od rozpoczęcia kursu;
b) do kasy Ośrodka – do 7 dni od rozpoczęcia kursu.

15. Nr 51/963/11 - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Toruniu zaakceptowano:
1) wysokość dziennej opłaty za posiłki w stołówce Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego Toruniu dla ucznia /wychowanka tego Ośrodka,
w wysokości 10,00 zł;
2) terminy wnoszenia opłat za wyŜywienie ucznia/wychowanka dla:
a) rodziców, opiekunów, wychowanków – do ostatniego dnia miesiąca;
b) Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Gminnych Ośrodków Pomocy
Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Instytucji Społecznych – w terminie 14 dni po
wystawieniu faktury obciąŜającej;
3) sposób wnoszenia opłat:
a) u intendenta Ośrodka;
b) na konto Ośrodka.

16. Nr 51/964/11 - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy zaakceptowano:
1) wysokość dziennej opłaty za posiłki w stołówce Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy dla ucznia/wychowanka tego
Ośrodka, w wysokości 11,00 zł;
2) terminy wnoszenia opłat za wyŜywienie ucznia/wychowanka dla:
a) rodziców, opiekunów, wychowanków – do dnia 15 kaŜdego miesiąca;
b) Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Gminnych Ośrodków Pomocy
Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Instytucji Społecznych – do dnia 30 kaŜdego
miesiąca, następującego po miesiącu, w którym została wystawiona faktura obciąŜająca;
3) sposób wnoszenia opłat: na konto Ośrodka lub do kasy Ośrodka.

17. Nr 51/965/11 - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy zaakceptowano:
1) wysokość dziennej opłaty za posiłki w stołówce Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy dla ucznia/wychowanka tego
Ośrodka, w wysokości 10,00 zł;
2) terminy wnoszenia opłat za wyŜywienie ucznia/wychowanka dla:
a) rodziców, opiekunów, wychowanków – do dnia 10 kaŜdego miesiąca;
b) Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Gminnych Ośrodków Pomocy
Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Instytucji Społecznych – do dnia 15 kaŜdego
miesiąca, następującego po miesiącu, w którym została wystawiona faktura obciąŜająca;
3) sposób wnoszenia opłat: na konto Ośrodka lub do kasy Ośrodka.

18. Nr 51/966/11 - przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej 5 426 048,00 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektu systemowego, pn.: „Krok w przyszłość – stypendia
dla doktorantów IV edycja” w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne
Strategie Innowacji, Działanie 8.2 Transfer wiedzy Programu Operacyj-
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nego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
Beneficjentem projektu jest Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Całkowita wartość projektu systemowego wynosi 5.426.048,00 PLN.

19. Nr 51/967/11 - zatwierdzono konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkół Społecznych w Toruniu, w wyniku którego wyłoniono Panią Beatę
Rataj jako kandydata na ww. stanowisko.
20. Nr 51/968/11 - udzielono pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Kielnikowi
Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do dokonywania następujących czynności związanych z projektem pod nazwą: „Drogowa Inicjatywa Samorządowa”, finansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013:
1) podpisywania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu;
2) potwierdzania zgodności z oryginałem kserokopii załączników do wniosku
o dofinansowanie projektu;
3) podpisywania wniosków o płatność oraz niezbędnych załączników do wniosków o płatność;
4) potwierdzania zgodności z oryginałem kserokopii załączników do wniosków
o płatność.

21. Nr 51/969/11 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 54/855/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 14 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2009-2011 zadania
pod nazwą: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno – Wąbrzeźno – Pląchoty”.
22. Nr 51/970/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno – Wąbrzeźno – Pląchoty” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy.
23. Nr 51/971/11 - zmieniono uchwałę Nr 11/138/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Kielnikowi Dyrektorowi Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
24. Nr 51/972/11 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 35/583/11 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod
nazwą „Modernizacja Dróg”.
25. Nr 51/973/11 - wyraŜono zgodę Panu Franciszkowi Złotnikiewiczowi,
Dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych we Włocławku na sprzedaŜ lub likwidację zuŜytych składników
majątkowych.
26. Nr 51/974/11 - zmieniono Plan Działania Sekretariatu Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
na lata 2010-2011, będący załącznikiem do uchwały nr 82/1414/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 listopada 2009 r.
w sprawie przyjęcia Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na
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lata 2010-2011.
27. Nr 51/975/11 - zmieniono uchwałę Nr 44/802/11 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie dofinansowania 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 i powierzenia jego
realizacji.
28. Nr 51/976/11 – zmieniono uchwałę Nr 44/801/11 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2011 r.w sprawie dofinansowania 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
i powierzenia jego realizacji.
29. Nr 51/977/11 – zmieniono uchwałę Nr 41/706/11 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie dofinansowania projektu systemowego pn. „Rynek Pracy pod Lupą” w ramach
Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na
regionalnym rynku pracy, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i powierzenia jego realizacji
30. Nr 51/978/11 – zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Budowa obiektu konferencyjno-edukacyjnego
– roboty wykończeniowe” dla Muzeum Archeologicznego w Biskupinie.
31. Nr 51/979/11 – zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Prace remontowo-budowlane” realizowanego
ze środków własnych przez Wojewódzką Przychodnię Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy.
32. Nr 51/980/11 – zmieniono uchwałę Nr 5/53/2011 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia
Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2011.
33. Nr 51/981/11 – ogłoszono konkurs dla szkół podstawowych i gimnazjów
województwa kujawsko-pomorskiego na najciekawsze zajęcia przyrodniczo-leśne „Poznajemy nasze lasy”, organizowany w roku 2011 w ramach wojewódzkich obchodów Międzynarodowego Roku Lasów.
34. Nr 51/982/11 – 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.
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35. Nr 51/983/11 – zmieniono uchwałę Nr 13/178/11 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie podziału
środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych do wykorzystania w 2011 roku.
36. Nr 51/984/11 – zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie pobytu poszkodowanych przez klęski
Ŝywiołowe (powódź) dzieci i młodzieŜy z terenów województw podkarpackiego i kujawsko-pomorskiego.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne udzielono
zamówienia Wykonawcy: Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa
Polskiego im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy.

37. Nr 51/985/11 – 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 na kwotę 210.000 zł.
Utworzono rezerwę środków w wysokości 5% alokacji przedmiotowego konkursu z przeznaczeniem na procedurę odwoławczą.

38. Nr 51/986/11 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Baruchowo dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej Baruchowo – Kretki, gmina Baruchowo.
39. Nr 51/987/11 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Burmistrza Miasta
i Gminy Solec Kujawski dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie dróg gminnych - ul. Lipowej, ulicy
Sosnowej oraz drogi łączącej ulicę Tartaczną z ulicą Lipową w Solcu
Kujawskim.
40. Nr 51/988/11 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Zarządu Dróg
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy dotyczące realizacji
inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Rozłogi w Bydgoszczy,
na odcinku od ulicy Cmentarnej do granicy miasta Bydgoszczy, wraz
z dojazdami i niezbędną infrastrukturą.
41. Nr 51/989/11 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Burmistrza Miasta
i Gminy Mrocza dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na
budowie drogi gminnej na dz. nr 973/108 w miejscowości Mrocza, obręb
Mrocza.
42. Nr 51/990/11 – zmieniono uchwałę 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.
43. Nr 51/991/11 – zmieniono uchwałę Nr 15/231/11 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia
harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2011 zadania pod nazwą
„Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej w diagnozowaniu stanów nagłych” realizowanego przez Szpital Wojewódzki we Włocławku.
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44. Nr 51/992/11 – zmieniono uchwałę Nr 100/1294/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2008-2011 zadania pod
nazwą „Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej w diagnozowaniu stanów nagłych” realizowanego przez Szpital Wojewódzki
we Włocławku.
45. Nr 51/993/11 – zmieniono uchwałę Nr 92/1152/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
projektu kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013.
46. Nr 51/994/11 - zmieniono uchwałę Nr 33/394/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia Systemu oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z późn. zm.
47. Nr 51/995/11 – zmieniono uchwałę w sprawie budŜetu województwa na
rok 2011.
48. Nr 51/996/11 – 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.
49. Nr 51/997/11 - zmieniono uchwałę 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.
50. Nr 51/998/11 – przyjęto i zatwierdzono załączniki do regulaminu rekrutacji, warunków oraz trybu przyznawania i przekazywania stypendiów naukowych dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za
szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w RSI) w ramach projektu „Krok w przyszłość − stypendia dla doktorantów IV edycja” dotyczącego naboru wniosków o przyznanie stypendium w roku akademickim 2011/2012.

52. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 19.08.2011 R.
1. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 52/999/11 – o odwołaniu Pani Marii Dreszer ze stanowiska Pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Osób Niepełnosprawnych – uchwały nie podjęto.
2. Nr 52/1000/11 - zwolniono Panią Ewę Skonieczną ze stanowiska dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu
z dniem 22 sierpnia 2011 roku.
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3. Nr 52/1001/11 - powierzono Pani Ewie Kordyjak-Starczewskiej pełnienie
obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu z dniem 23 sierpnia 2011 roku do czasu zatrudnienia dyrektora jednostki wyłonionego w drodze konkursu.

53. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 24.08.2011 R.
1.
1. Zarząd Województwa zaakceptował załoŜenia do umów o wykonywanie
kolejowych przewozów pasaŜerskich na okres od 11 grudnia 2011 r. do
14 grudnia 2013 r.
2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- Nr 134/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gruczno, gmina Świecie,
- Nr 135/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr: 1/19, 1/31, 1/32, 3/1, 3/2, 3/6, 3/7, 3/10,
3./11, 3/12, 3/13, 4/3, 4/8, 4/9, 4/10, 4/13, do 4/22 w miejscowości Wałycz,
gmina Wąbrzeźno,
- Nr 136/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr: 1/36, 54/6, 1/22, 1/23, 1/24, 8/5, 7, 51,
57, w miejscowości Wałycz, gmina Wąbrzeźno,
- Nr 137/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr: 114/1, 114/2, 115, 116/10, 116/11,
116/12, w miejscowości Wałycz, gmina Wąbrzeźno,
- Nr 138/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Jarantowice oraz Sitno, gmina
Wąbrzeźno,
- Nr 139/11 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniewkowo; odmówiono uzgodnienia projektu.

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 125/11 - w sprawie uzgodnienia projektu podziału województwa
wielkopolskiego na obwody łowieckie.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 53/1002/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Zakup wyposaŜenia do filii biblioteki przy ulicy
Broniewskiego 1 w Bydgoszczy".
2. Nr 53/1003/11 - zmieniono uchwałę Nr 39/653/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2011 zadania pod
nazwą „Program dla Odry − 2006" realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
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3. Nr 53/1004/11 - zmieniono uchwałę Nr 33/524/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2011 zadania pod
nazwą „Zakup i instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach do rehabilitacji oraz zakup sprzętu medycznego i wyposaŜenia dla BCDE" realizowanego ze środków własnych przez Bydgoskie Centrum Diabetologii
i Endokrynologii w Bydgoszczy.
4. Nr 53/1005/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu komputerowego" realizowanego ze środków własnych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
w Toruniu.
5. Nr 53/1006/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Modernizacja zaplecza warsztatowo-magazynowego i zakup wyposaŜenia".
6. Nr 53/1007/11 - przyznano dofinansowanie w kwocie 595.000 zł
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi
pn. „Poprawa pozycji konkurencyjnej firmy „Gale” poprzez wprowadzenie do oferty energii elektrycznej” z Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie
konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.2, Wsparcie inwestycji
przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPO WK-P 17/V/5.2.2
/2009.
7. Nr 53/1008/11 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 6. projektom 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,
konkurs Nr RPOWKP 65/V/5.5/2011, w wysokości 95% przyznanej alokacji w konkursie na łączną kwotę 950.014,53 PLN.
Utworzono listę rezerwową projektów.

8. Nr 53/1009/11 - zmieniono uchwałę Nr 80/1305/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2010 r. w sprawie dofinansowania Projektu Nr RPKP.05.05.00-04-008/10 pn.: „Wsparcie
promocji i rozwoju markowych produktów dla przedsiębiorców Województwa Kujawsko-Pomorskiego" 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.
9. Nr 53/1010/11 - ogłoszono nabór wniosków o nagrody dla osób wyróŜniających się w działalności pomocy społecznej.
Ostateczny termin składania wniosków ustalono na dzień 30 września 2011 r.

10. Nr 53/1011/11 - postanowiono zlecić Fundacji „Nadzieja dla Rodzin"
w Toruniu realizację zadania pn. „Święto Rodziny".
11. Nr 53/1012/11 - zatwierdzono listę 26. projektów wybranych do dofinan-
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sowania 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 1.095.078,10 zł.
12. Nr 53/1013/11 – zmieniono uchwałę Nr 47/673/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (z późn. zm.).
13. Nr 53/1014/11 – zmieniono uchwałę Nr 38/456/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2008 w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Działań;1.1 Infrastruktura drogowa, 1.3 Infrastruktura kolejowa, 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej.
14. Nr 53/1015/11 – powierzono Pani Iwonie Kretek stanowisko Dyrektora
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy na okres
5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 października 2011 r. do dnia 30 września
2016 r.
15. Nr 53/1016/11 – udzielono Pani Iwonie Kretek - Dyrektorowi Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy pełnomocnictwa do:
1. kierowania i zarządzania jednostką organizacyjną w zakresie oznaczonym
w Statucie jednostki oraz reprezentowania jej na zewnątrz;
2. zawierania umów cywilnoprawnych w zakresie obsługi administracyjno- gospodarczej jednostki.

16. Nr 53/1017/11 – uchwalono projekt planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w 2011 roku.
Projekt planu przedłoŜono do zaopiniowania związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli szkół i placówek, których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

17. Nr 53/1018/11 – wyraŜono zgodę dla Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia
na usunięcie drzew.
18. Nr 53/1019/11 – przyznano nagrody w III edycji konkursu o Nagrodę
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nazwą „Agricola −
Syn Ziemi" kandydatom nominowanym do nagrody przez Kapitułę Konkursu.
19. Nr 53/1020/11 - postanowiono zlecić Stowarzyszeniu Towarzystwo Rozwoju Gminy PłuŜnica z siedzibą w PłuŜnicy realizację zadania publicznego pn. „Pozarządówki się integrują".
20. Nr 53/1021/11 – powołano Komisję Kwalifikacyjną w ramach projektu
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„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" do oceny merytorycznej wniosków rekomendowanych przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie lub Polski Związek Niewidomych oraz przygotowania listy potencjalnych uczestników projektu oraz listy rezerwowej.
21. Nr 53/1022/11 - dofinansowano Projekt „Wzmocnienie pozycji osób słabo widzących i niewidomych na rynku pracy poprzez rozszerzenie bazy
edukacyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im.
L. Braille'a w Bydgoszczy" Nr RPKP.03.01.00- 04-003/10 współfinansowany 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.
22. Nr 53/1023/11 – udzielono pełnomocnictwa Panu Edwardowi Hartwichowi Wicemarszałkowi Województwa do wyraŜenia zgody w imieniu
Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego na pisemne głosowanie
w trybie art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych nad uchwałą wspólników Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o. o. z siedzibą
w Sopocie w sprawie nabycia przez Spółkę, poprzez wykonanie prawa
pierwokupu, prawa własności nieruchomości połoŜonych w Tczewie od
Syndyka spółki pod firmą TB Opakowania S.A. w upadłości likwidacyjnej, a takŜe do głosowania za podjęciem powyŜszej uchwały wspólników.
23. Nr 53/1024/11 – 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.
24. Nr 53/1025/11 – zmieniono uchwałę Nr 92/1150/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
projektu kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego
na lata 2007-2013.
25. Nr 53/1026/11 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest zakup
mebli na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne udzielono
zamówienia Wykonawcy: Martela Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu
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KALENDARIUM
NajwaŜniejsze wydarzenia
17.08. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej w informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
19.08. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w uroczystości z okazji
31. rocznicy katastrofy kolejowej pod Otłoczynem.
W 1981 roku doszło do największej katastrofy w historii polskich kolei, zderzenia rozpędzonych pociągów w miejscowości Brzoza pod Otłoczynem niedaleko
Torunia. Zginęło 65 osób, dwie kolejne zmarły w wyniku obraŜeń, powaŜnie
ranne zostały 64 osoby.
W maju ubiegłego roku Krzysztof Janicki, obecnie emerytowany kolejarz, zwrócił się do Marszałka Województwa z prośbą o zorganizowanie uroczystości
upamiętniających ofiary. Marszałek Piotr Całbecki podjął tę inicjatywę i zdecydował, Ŝe odtąd uroczystości pod pomnikiem w lesie pod Otłoczynem odbywać
się będą co roku. Miejscem pamięci opiekuje się kolejowa spółka Przewozy
Regionalne.
19.08. – Członek Zarządu Sławomir Kopyść uczestniczył w naradzie pracowników Kuratorium Oświaty w bydgoskim Pałacu MłodzieŜy. Spotkanie zorganizowała Kujawsko-Pomorska Kurator Oświaty Anna Łukaszewska.
Tematem posiedzenia było podsumowanie pracy Kuratorium w minionym roku
szkolnym, prezentacja wyników oraz wniosków z przeprowadzonych ewaluacji
i kontroli.
21.08. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w uroczystościach doŜynkowych w Parafii Świętej Trójcy w Strzelnie, które rozpoczęły się przejazdem korowodu doŜynkowego z Rynku Miejskiego do Bazyliki, w której sprawowana była msza dziękczynna. W tym roku honory starostów doŜynek pełnili
Joanna Grodzka z Młynów i Piotr Częszak z miejscowości Łąkie.
Uroczystą mszę świętą uświetniły śpiewem i graniem Kapela Ludowa ze Sławska Wielkiego oraz Zespół Folklorystyczny Jezioranie z Jezior Wielkich.
Po mszy świętej wręczono dyplomy i nagrody wyróŜnionym rolnikom, sołtysom,
członkiniom kół gospodyń wiejskich, zespołu folklorystycznego, kapeli ludowej
oraz przedstawicielom nadleśnictwa Miradz. Wicemarszałek Dariusz Kurzawa
w imieniu władz samorządu województwa wręczył upominki wyróŜnionym osobom.
22-25.08. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa i Członek Zarządu Województwa
Sławomir Kopyść uczestniczyli w cyklu narad inaugurujących nowy rok szkolny
2011/2012 dla dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych województwa kujawsko-pomorskiego. Organizatorem przedsięwzięcia była Kujawsko-Pomorska Kurator Oświaty Anna Łukaszewska.
Głównymi punktami narad były: podsumowanie zadań realizowanych przez kuratorium w minionym roku szkolnym, prezentacja wstępnych wniosków z prowadzonego nadzoru pedagogicznego, przeprowadzenie szczegółowej analizy
tegorocznego egzaminu gimnazjalnego, przedstawienie proponowanych zmian
w szkolnictwie zawodowym oraz prezentacja kierunków prac Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy na nadchodzący rok szkolny.
23.08. – Wicemarszałek Edward Hartwich wręczył stypendia Marszałka Województwa dwunastu lokalnym artystom w siedzibie Fundacji Tumult w Toruniu.
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W drugim półroczu 2011 stypendia artystyczne Marszałka Województwa otrzymali muzycy i malarze, a takŜe fotografik i literaci.
Finansowane przez Samorząd Województwa stypendia dla twórców i animatorów kultury oraz osób zajmujących się ochroną zabytków słuŜą realizacji przedsięwzięć artystycznych i projektów naukowych, są teŜ przeznaczane na finansowanie studiów i dalszego rozwoju profesjonalnego. Stypendia adresowane są
zarówno do osób stojących u progu kariery, jak i do dojrzałych artystów.
Wsparcie tego typu, zwykle półroczne, przyznawane jest dwa razy do roku.
W tym roku przeznaczono na nie 140 tysięcy złotych. Pierwszą pulę – 103,5 tysiąca złotych dla 25 osób - rozdysponowano w połowie marca.
Ceremonii wręczenia stypendiów towarzyszyły recital młodej grudziądzkiej piosenkarki Ewy Cieślak oraz wystawa prac malarskich Marka Fijałkowskiego, takŜe z Grudziądza. Oboje są tegorocznymi stypendystami Marszałka Województwa.
24.08. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej w informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
24-26.08. – Wicemarszałek Edward Hartwich spotkał się z przedstawicielami
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i PołoŜnych, Samorządnego NiezaleŜnego Związku Zawodowego Pracowników oraz Związku Zawodowego Ratowników Medycznych działających przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu. ze związkami zawodowymi Wojewódzkiego
Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i PołoŜnych
i NSZZ Pracowników „Jedność”. z przedstawicielami Ogólnopolskiego Związku
Zawodowego Lekarzy i Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek
i PołoŜnych działających przy Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu.
Celem spotkań odbywających się w dniach 24-26.08.11 było omówienie kwestii
pracowniczych związanych z podjętą przez Sejmik Województwa KujawskoPomorskiego uchwałą nr X/142/11 w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
**)

przygotowała Kancelaria Marszałka
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