Protokół Nr XVIII/12
z XVIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
dnia 27 lutego 2012 r.

Godz. rozpoczęcia sesji: 10.20
Godz. zamknięcia sesji: 14.00

Dnia 27 lutego 2012 r. w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu odbyła się XVIII
sesja zwyczajna Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.* Sesję otworzyła Przewodnicząca
Sejmiku Dorota Jakuta, która powitała radnych województwa (lista obecności zał. nr 1), przybyłych
parlamentarzystów: senatora Andrzeja Kobiaka i posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Komendanta
Wojewódzkiego Policji insp. Wojciecha Ołdyńskiego, zastępcę Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej StraŜy PoŜarnej st. bryg. Bogdana Sowińskiego, członków Zarządu Województwa,
przybyłych dyrektorów jednostek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego, media oraz wszystkich
pozostałych gości (lista obecności zał. nr 2).
Przystąpiono

do

realizacji

spraw

proceduralnych.

Na

podstawie

listy

obecności,

Przewodnicząca Sejmiku stwierdziła quorum – udział w sesji potwierdziło 30 radnych, co czyni Sejmik
uprawnionym do podejmowania uchwał, przyjmowania stanowisk, zgłaszania wniosków.
Uwag do zapisów w protokole z XVII sesji Sejmiku nie zgłoszono, w związku z tym uznaje się
za przyjęty.
Następnie zgłaszano propozycje zmian do przedłoŜonego porządku obrad (zał. nr 3).
Radny Wojciech Jaranowski, w imieniu Klubu Radnych PiS, wniósł o uzupełnienie porządku
obrad o pkt.: Przyjęcie apelu w sprawie bezpłatnego przejazdu Autostradową Obwodnicą Torunia.
Radny Stanisław Pawlak, w imieniu Klubu Radnych SLD, wniósł o podjęcie przez Sejmik
uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa KujawskoPomorskiego” Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej we Włocławku. Poinformował, iŜ Komisja
Odznaki Honorowej pozytywnie zaopiniowała wniosek o jej nadanie.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zenon Flejter, w imieniu Komisji, zgłosił
wprowadzenie do porządku obrad pkt: Przyjęcie apelu w sprawie projektu zmiany Dyrektywy
2001/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 5 czerwca 2001 roku
dotyczącej

wyrobów

tytoniowych

oraz

skutków

społeczno-ekonomicznych

tych

zmian

dla

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Marszałek Piotr Całbecki wniósł o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Inowrocław – druk nr 17/12. (zał. nr 4) Wyjaśnił, iŜ
Gminie zostanie udzielone dofinansowanie na organizację X Ogólnopolskiego Festiwalu Małych Form
Teatralnych „Arlekinada”, ale w innej formie, tj. współorganizacji.
Więcej propozycji nie zgłoszono.
Przystąpiono do głosowania zaproponowanych zmian:
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•

uzupełnienia porządku obrad o pkt: Przyjęcie apelu w sprawie bezpłatnego przejazdu
Autostradową Obwodnicą Torunia; wynik głosowania: 25 „za”, 0 przeciw, 1 wstrzymujący;
wniosek przyjęty, jako pkt 23,

•

uzupełnienia porządku obrad o pkt: Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej
za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego”; wynik głosowania: 26 „za”, 0 przeciw,
0 wstrzymujących; wniosek przyjęty, jako pkt 22,

•

uzupełnienia porządku obrad o pkt: Przyjęcie apelu w sprawie projektu zmiany Dyrektywy
2001/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 5 czerwca 2001 roku
dotyczącej wyrobów tytoniowych oraz skutków społeczno-ekonomicznych tych zmian dla
Województwa

Kujawsko-Pomorskiego;

wynik

głosowania:

25

„za”,

0

przeciw,

0 wstrzymujących; wniosek przyjęty, jako pkt 24,
•

wycofania z porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Gminie Miasta Inowrocław – druk nr 17/12; wynik głosowania 23 „za”, 0 przeciw,
0 wstrzymujących; wniosek przyjęty.
Porządek obrad po zmianach stanowi załącznik nr 3a.
Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad, tj. Informacja z pracy Sejmiku

Województwa. (zał. nr 5)
Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta w uzupełnieniu do przekazanej na piśmie informacji
dodała, Ŝe w dniu 23 lutego 2012 roku w Wieliczce, w przeddzień obrad XXIII Zgromadzenia
Ogólnego odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Województw RP. Zarząd omówił stanowisko
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie planów likwidacji Sądu Okręgowego we
Włocławku i Sądów Rejonowych na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W dniu 24 lutego 2012 roku w Wieliczce odbyło się XXIII Zgromadzenie Ogólne Związku
Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Posiedzenie plenarne było okazją do przeprowadzenia
wyborów uzupełniających do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Związku Województw RP, a takŜe do
Komitetu Regionów UE oraz Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Do Zarządu
ZWRP wybrany został p. Tomasz Zając, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego,
natomiast do Komisji Rewizyjnej Związku wybrani zostali Mieczysław Bagiński, Radny Województwa
Podlaskiego oraz Zygmunt Cholewiński, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego. Do Komitetu
Regionów UE jako zastępców członków Zgromadzenie Ogólne wybrało Piotra Całbeckiego, Marszałka
Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

i

Jarosława

Dworzańskiego,

Marszałka

Województwa

Podlaskiego, natomiast do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych delegaci Zgromadzenia
Ogólnego wybrali Tatianę Sokołowską, Radną Województwa Wielkopolskiego i Agnieszkę
Sobolewską, Radną Województwa Zachodniopomorskiego.
Dodatkowo XXIII Zgromadzenie Ogólne Związku Województw RP podjęło trzy stanowiska:
- w sprawie ram prawnych dla Polityki Spójności w latach 2014-2020. W opinii Związku Województw
RP naleŜy dąŜyć do stworzenia takich rozwiązań, które w pełniejszym stopniu umoŜliwią rzeczywiste
i elastyczne reagowanie na potrzeby oraz specyficzne warunki regionów i państw, uwzględniając przy
tym zarówno cele rozwojowe UE, jak równieŜ zasadę subsydiarności, nie ograniczając moŜliwości
absorpcji środków.
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- w sprawie propozycji dokonania zmian legislacyjnych dla poprawy warunków funkcjonowania
samorządowych województw, w którym wskazano m.in., Ŝe przekazana lista zmian nie wyczerpuje
wszystkich potrzeb w zakresie zmian ustawodawstwa krajowego, istotnych z punktu widzenia
sprawnego i skutecznego funkcjonowania samorządów województw. Podkreśla się w nim gotowość
województw do uzasadnienia kaŜdej z proponowanych zmian. Samorządy zgłaszają pilną potrzebę
szeregu innych zmian legislacyjnych między innymi: w ustawie o samorządzie województwa,
w ustawie o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, w ustawie prawo zamówień
publicznych (szczególnie istotna jest spójność przepisów prawa i dokumentów związanych
z nakładaniem korekt finansowych na beneficjentów oraz mogących skutkować błędami systemowymi
w programach operacyjnych: „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień
publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” (tzw.
„taryfikator”), a takŜe „Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące określania korekt finansowych
w odniesieniu do wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w przypadku naruszeń
przepisów w zakresie zamówień publicznych - COCOF 07/0037/03-PL”), w ustawie Karta
Nauczyciela, w ustawie o opłacie skarbowej oraz w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działań
objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Niezwłocznie po uzgodnieniu
przez wszystkie regiony zakresu niezbędnych zmian, przygotowany zostanie pakiet następnych
propozycji zmian legislacyjnych.
- w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, w którym
zapisano, Ŝe nowa ustawa powinna w znaczący sposób wzmocnić stabilność finansową samorządów.
Województwa są szczególnie zaleŜne od wahań koniunktury gospodarczej, stąd konieczne są
rozwiązania

zwiększające

oraz

stabilizujące

ich

dochody

własne.

Związek

Województw

Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza w nim rząd do powaŜnej debaty na ten temat. Z pewnością
przyszła perspektywa budŜetowa UE będzie okresem większej odpowiedzialności władz regionalnych,
które będą musiały bardziej wyraźnie określać swoje priorytety. Ta większa odpowiedzialność musi się
jednak wiązać z większą podmiotowością w podejmowaniu decyzji i tę podmiotowość, równieŜ
w wymiarze finansowym, naleŜy polskim samorządom zapewnić. Poziom długu publicznego jest
problemem wszystkich, zarówno rządu, jak i strony samorządowej, nawet jeśli zasadnicze narzędzia
działania są po stronie władz centralnych. Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej zachęca
w nim do dalszego poszukiwania kompromisu w kwestii reguły wydatkowej oraz wypracowania
rozwiązań systemowych, które zabezpieczą środki niezbędne do realizacji przez samorządy działań
z zakresu niezbędnej i poŜytecznej dla wszystkich obywateli modernizacji kraju.
Radny Stanisław Pawlak zapytał, czy którykolwiek z adresatów stanowiska w sprawie planu
likwidacji Sądu Okręgowego we Włocławku i Sądów Rejonowych w obszarze jego właściwości oraz
innych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przyjętego w dniu 30 stycznia br., udzielił na
nie odpowiedzi. Podziękował wszystkim radnym za przyjęcie wspomnianego stanowiska. Dodał,
iŜ dobrze, Ŝe zostało ono przyjęte. Natomiast z dezaprobatą odnosi się do tych osób, które miały
chwilę zwątpienia, twierdząc, iŜ nic się w tej sprawie nie dzieje. A okazuje się, Ŝe dzieje się, i to bardzo
duŜo. Dodał, Ŝe dysponuje projektami rozporządzeń w sprawie reformy w sądownictwie, które wg
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niego czekają juŜ na podpis Ministra Sprawiedliwości. Dotyczą rozwiązań organizacyjnych,
finansowych. Wszystko przygotowane w trybie ekspresowym. Mówiąc o owych projektach
rozporządzeń twierdzono, Ŝe takich zmian nie ma. Dodał, Ŝe ma pretensje do Członka Zarządu
Sławomira Kopyścia o to, Ŝe w telewizji lokalnej we Włocławku mówił o tym, Ŝe przecieŜ nie ma
Ŝadnego problemu. W związku z tym zwrócił uwagę, Ŝe jeŜeli Członek Zarządu występuje w jakiejś
sprawie publicznie, to by był w jakimś stopniu przygotowany i wiedział na jakim etapie aktualnie jest
dana sprawa. Dlatego, Ŝe w oparciu o jego wypowiedź moŜna było wnioskować, Ŝe nic się nie dzieje
w obszarze sądów w naszym województwie. A dzieje się, bo projekty rozporządzeń, które posiada,
mówią wyraźnie, Ŝe dziesięć sądów rejonowych w województwie kujawsko-pomorskim – znosi się.
Czy inaczej mówiąc ulega likwidacji, choć moŜe nie do końca słowo likwidacja jest właściwe, bo na
bazie tych sądów mają powstać sądy zamiejscowe. Ale jednak sądów rejonowych w województwie
kujawsko-pomorskim będzie o 10 mniej. JeŜeli chodzi o sąd okręgowy we Włocławku, to jeŜeli
zmniejszy się liczba sądów rejonowych, to czy będzie zasadne, aby działał ten sąd we Włocławku?
Obawia się, iŜ z uwagi na to, Ŝe będzie miał ograniczony zakres pracy w przyszłości będzie to
podstawą do jego likwidacji. Zwrócił uwagę, Ŝe minister powinien zweryfikować swoją koncepcję.
Dlatego,

Ŝe

będzie

wymagała

przede

wszystkim

aktywności

sądów.

Zaproponował

aby

Przewodnicząca Sejmiku wraz z Marszałkiem wystąpili do ministra sprawiedliwości o to, aby rozwaŜył
moŜliwość połączenia sądów rejonowych w Aleksandrowie Kujawskim i Radziejowie - wraz z sądem
rejonowym we Włocławku i sądem rejonowym w Lipnie, byłyby trzy sądy rejonowe – co moŜe
uchroniłoby Sąd Okręgowy we Włocławku przed likwidacją, a takŜe stabilizowałaby funkcjonowanie
sądu rejonowego w Lipnie przez co zapobiegłoby to w przyszłości jego likwidacji.
Dodał, Ŝe byłoby dobrze, aby wystąpić do ministra sprawiedliwości jeszcze o to, aby
podkreślić jak nieuzasadnione jest likwidowanie tych sądów. Podkreślił, ze jeŜeli nie będzie
odpowiednich reakcji ze strony władz Samorządu Województwa, to mogą takie zmiany nastąpić.
Dodał, Ŝe dobrze by było, aby obok stanowiska przyjętego przez Sejmik - Zarząd Województwa, jako
organ wykonawczy, wystąpił do ministerstwa o to, aby Sąd Okręgowy we Włocławku nie miał
zagroŜonej pozycji przy kolejnych reformach.
Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta poinformowała, Ŝe Zarząd Związku Województw RP
omówił stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie planów likwidacji Sądu
Okręgowego we Włocławku i Sądów Rejonowych na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz podejmie działania mające na celu wsparcie przyjętego stanowiska przez nasz Sejmik.
Radny Wojciech Jaranowski odniósł się do kwestii projektu rozporządzenia ministerstwa
sprawiedliwości, który będzie jeszcze podlegał konsultacjom społecznym. Podkreślił, Ŝe dobrze by
było podjąć współpracę z wszystkimi podmiotami z którymi będzie projekt uzgadniany, aby przyjęły
opinię podzielającą stanowisko Sejmiku w tej sprawie.
Przystąpiono do realizacji punktu porządku obrad, tj. Informacja z pracy Zarządu
Województwa. (zał. nr 6, zał. nr 6a) Dodatkowo Radni otrzymali drogą elektroniczną Informację
półroczną o zadaniach realizowanych w zakresie polityki rozwoju regionalnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. (zał. nr 6b)
Przystąpiono do zgłaszania pytań i uwag.
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Radny Stanisław Pawlak odniósł się do uchwał Zarządu Województwa nr 6/117/12,
nr 6/118/12, nr 6/119/12, nr 6/120/12, Ŝe udzielono pełnomocnictwa pani Magdalenie Mike-Gęsickiej
do udziału i wykonania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lipnie i we Włocławku oraz Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna
w Inowrocławiu i w Brodnicy w dniu 14 lutego 2012 r. w kancelarii notariusza Krystiana Buszmana
w Toruniu. Zapytał, z czego wynikają te Nadzwyczajne Zgromadzenia? Co było przedmiotem
posiedzenia? Na jakim etapie jest utworzenie nowej spółki? Kiedy zostanie uruchomiona jako spółka
pn. Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy z siedzibą we Włocławku?
Radny Krystian Łuczak odniósł się do informacji, Ŝe Zarząd Województwa zapoznał się
z decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uchylającą w całości decyzję środowiskową
wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ustalającą środowiskowe
uwarunkowania la przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Lotniska Bydgoszcz-Szwederowo
(EPBY), realizowanego częściowo na terenie zamkniętym, wojskowym. Generalny Dyrektor Ochrony
Środowiska uchylił zaskarŜoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia
przez organ I instancji. Przywołał wypowiedź wicemarszałka Dariusza Kurzawy w tej sprawie, Ŝe ta
decyzja w Ŝaden sposób nie wpłynie na funkcjonowanie i rozwój naszego portu. W związku
z powyŜszym, jakie jest stanowisko Zarządu w tej sprawie? Czy rzeczywiście będzie moŜliwa
realizacja tej inwestycji w Porcie Lotniczym?
Radny Jan Wadoń odniósł się do uchwały Zarządu Województwa nr 5/79a/12 dotyczącej
utraty mocy uchwały nr 4/7712 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia
2012 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w Więcborku. Zapytał,
z jakiego powodu utraciła moc poprzednia uchwała? Czego dotyczy uchwała nr 5/79a/12? Co na to
wpłynęło?
Następnie Radny odniósł się do uchwały Zarządu Województwa nr 5/94/12, dotyczącej
wszczęcia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej
i prac budowlanych w celu usunięcia przyczyn i skutków zawilgocenia ścian i posadzek piwnicznych w
budynku Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku przy ulicy Bechiego 2. Zapytał,
czego dotyczyła specyfikacja zamówienia? Jakie są spodziewane koszty zamówienia? Kiedy zostanie
uruchomiony tryb odszkodowawczy od poprzedniego wykonawcy? JeŜeli został uruchomiony, to na
jakim jest obecnie etapie?
Z kolei Radny przywołał uchwałę Zarządu Województwa nr 5/95/12 w której zatwierdzona
protokół Komisji przetargowej dotyczący postępowania o zmówienie publiczne prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej na
rozbudowę budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze
sprawowaniem nadzoru autorskiego. Zapytał o plany tej rozbudowy?
Marszałek Piotr Całbecki udzielił odpowiedzi na pytanie radnego Stanisława Pawlaka
w sprawie utworzenia Spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy z siedzibą we Włocławku;
radnego Krystiana Łuczaka dotyczące decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
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uchylającą w całości decyzję środowiskową wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska

w

Bydgoszczy

ustalającą

środowiskowe

uwarunkowania

dla

przedsięwzięcia

polegającego na rozbudowie Lotniska Bydgoszcz-Szwederowo; radnego Jana Wadonia w sprawie
uchwały Zarządu Województwa nr 5/95/12 dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej na
rozbudowę budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze
sprawowaniem nadzoru autorskiego. Na pozostałe pytania Marszałek zadeklarował udzielenie
odpowiedzi na piśmie.
Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta przystąpiła do realizacji 5 pkt porządku obrad,
Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego
za 2011 rok.
Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy Wojciech Ołdyński przedstawił radnym
prezentację nt. stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego za
rok 2011. (zał. nr 7)
Przystąpiono do zgłaszania pytań i uwag.
Radna Lucyna Andrysiak odniosła się do kwestii bezpieczeństwa dzieci i młodzieŜy
w ośrodkach edukacyjnych, w szkołach i na osiedlach? Jak wygląda ten problem w naszym
województwie? Jak komendant to ocenia?
Komendant Wojciech Ołdyński odpowiedział, Ŝe jest to trudny temat. Jak wspomniał, rośnie
przestępczość wśród młodzieŜy, rosną młodzi bandyci. Są bardziej niebezpieczni w swoich
zachowania, bo kierują się większą determinacją i brakiem świadomości odpowiedzialności. Dodał, Ŝe
dobrym rozwiązaniem jest podejmowanie przez szkoły czy inne podmioty działań zmierzających do
tego, aby kształtować i wychowywać młodych ludzi poprzez np. sport. Podał przykład Klubu
Sportowego Kopernik, który powstał w tym celu w Poznaniu, gdzie poprzednio pracował. Dodatkowo
ze strony policji są podejmowane stosowne działania i jest współpraca ze szkołami, itp. WaŜne jest
równieŜ samo zaangaŜowanie nauczycieli, a z tym nie jest najlepiej. Oczywiście policja monitoruje na
bieŜąco, czy jeśli chodzi o środki odurzające, narkotyki, kradzieŜe, rozboje, itp. Pracy w tym zakresie
jest bardzo duŜo do wykonania, ale to się dzieje i sytuacja się poprawia.
Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad Krystian Łuczak przystąpił do realizacji 6 pkt porządku obrad,
tj. Rozpatrzenie informacji o stanie organizacji Państwowej StraŜy PoŜarnej i działalności systemu
ratowniczo-gaśniczego na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2011 rok.
Zastępca Komendanta Państwowej StraŜy PoŜarnej w Toruniu Bogdan Sowiński
przedstawił informację o stanie organizacji Państwowej StraŜy PoŜarnej i działalności systemu
ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego za 2011 rok. (zał. nr 8)
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Radna Silvana Oczkowska wyraziła swoje uznanie gratulując osiągnięć w pracy Państwowej
StraŜy PoŜarnej w naszym województwie.
Przewodniczący obrad Krystian Łuczak przystąpił do realizacji 8 pkt porządku obrad,
tj. Raport w sprawie patologii w rodzinie.
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Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Mariola
Tuszyńska przedstawiła prezentację nt. Raport – patologia w rodzinie w województwie kujawskopomorskim”. (zał. nr 9)
Przystąpiono do zgłaszania pytań i uwag.
Radna ElŜbieta Piniewska powiedziała, Ŝe wzrost przestępczości wśród młodzieŜy
w szkołach jest złoŜony i nie moŜna oczekiwać od nauczycieli, Ŝe sami go rozwiąŜą. Jej zdaniem
naleŜałoby zintensyfikować działania doszkalające nauczycieli w tym zakresie.
Radny Wiesław śurawski powiedział, Ŝe jest wstrząśnięty przedłoŜonym raportem.
Zwłaszcza sytuacją w szkołach, jeśli chodzi o liczebność klas, które są aŜ tak przepełnione. Gdzie
zdarza się, Ŝe na 30 uczniów aŜ 20 z nich ma nadzór kuratorski. Zapytał, czy istnieje moŜliwość
zmniejszenia liczebności uczniów w takich szczególnych klasach? Czy przepisy na to pozwalają?
Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta zwróciła uwagę Radnemu, Ŝe te sprawy naleŜą
do kompetencji Kuratorium Oświaty, a nie Rzecznika Praw Ofiar.
Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta przystąpiła do realizacji punktu 8 i 9 porządku obrad,
tj. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budŜetu województwa na rok 2012

- druk nr 23/12 (zał. nr 10)

oraz Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budŜetu województwa na rok 2012 - druk nr 24/12.
(zał. nr 11) Poinformowała, Ŝe Komisja BudŜetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała w/w projekty
uchwał. Zaproponowała, aby dyskusja odbywała się nad obydwoma punktami łącznie.
Nikt z radnych nie zgłosił sprzeciwu.
Skarbnik Paweł Adamczyk poinformował, iŜ przyjęcie przedłoŜonego projektu uchwały
zmieniającej budŜet spowoduje zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę
5.716.356 zł, tj. do kwoty 914.639.630 zł dochodów i 960.639.630 zł wydatków. Po stronie
dochodowej jest urealnienie wielkości dochodów własnych o 277 tys. zł, o współfinansowanie
z budŜetu środków unijnych o 3.411 tys. zł i 2 mln zł to środki z Funduszu Kolejowego na
modernizację taboru. Po stronie wydatków następują zmiany w zakresie pozostałych zadań
o 2.053 tys. zł. Są to przede wszystkim rozliczenia z tytuły zwrotu dotacji w ramach RPO i PO KL,
a takŜe zwiększenie środków o 132 tys. zł w zakresie gospodarowania mieniem. W zadaniach
inwestycyjnych wieloletnich jest zmiana o 1.987 tys. zł i dotyczy dróg, tj. przeniesienia zadania Brzoza
– Łabiszyn – Barcin – Mogilno – Wylatowo z kwotą 1.068 zł na rok 2013 poniewaŜ Zarząd Dróg
Wojewódzkich juŜ ma informację z Inspektoratu Środowiska, Ŝe nie ma moŜliwości, aby dokumentacja
była w tym roku uzgodniona. Jest równieŜ urealnienie wielkości za: dokumentację drogi Brześć
Kujawski – Gostynin, przebudowę drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola – Rogoźno, nr 240 Chojnice –
Świecie. Następuje zwiększenie środków o 2.023 tys. zł na zakup i modernizację taboru kolejowego,
jest to w ramach środków Funduszu Kolejowego. W rocznych zadaniach inwestycyjnych na łączną
kwotę 1.795 tys. zł środki przeznaczone są na współfinansowanie wkładu na zadanie „Budowa Domu
Jubileuszowego w sercu Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, które jest współrealizowane
i finansowane ze środków RPO przez Fundację Wiatrak; 290 tys. zł na współfinansowanie projektu
w ramach PROW – Rewitalizacja obszarów o szczególnych znaczeniu kulturalnym, 215 tys. zł dla
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na zakup chromatografu jonowego, 150 tys. zł na zadanie
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inwestycyjne pn. Modernizacja i adaptacja w Przychodni Specjalistycznej OLK-MED w Toruniu
zgodnie z wymogami sanepidu, p-poŜ. i przeglądów budowlanych, w celu przegotowania tego obiektu
do prywatyzacji. Pozostałe zmiany w PO KL, to zmniejszenie wydatków o 5 mln zł. Największa zmiana
dotyczy rezygnacji z projektu, w związku z tym, Ŝe Instytucja Zarządzająca zaopiniowała negatywnie
projekt pn. „Międzyszkolny system wspierania ucznia” z działania 9.1.2. Pozostałe zmiany w ramach
RPO: zwiększenie o 4.655 tys. zł dotyczy przesunięcia środków w ramach poszczególnych działań na
współfinansowanie z budŜetu krajowego. Inne projekty zagraniczne – 226 tys. zł. W konsekwencji tych
zmian następują zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.
Przystąpiono do zgłaszania pytań i uwag.
Radny Stanisław Pawlak, w imieniu Klubu Radnych SLD zapytał, jak to się dzieje, Ŝe budŜet
województwa jest juŜ zmieniany po dwóch miesiącach od jego podjęcia? Zwrócił uwagę,
iŜ 25 stycznia br. Zarząd Województwa wprowadza juŜ zmiany do WPF, o których mowa, w sytuacji,
gdy nie dokonał jeszcze rozpisania budŜetu realizacyjnego, wykonawczego. Zapytał, czy nie jest to
potwierdzeniem tezy, o której juŜ wielokrotnie mówił, Ŝe corocznie przyjmowany jest budŜet, który jest
tzw. budŜetem wirtualnym, w którym dokonywane są olbrzymie zmiany w ciągu roku budŜetowego.
Tak było w roku 2011. Dziś Zarząd przyjął inną zasadę, aby nie było tak szokujących zmian
w budŜecie, dokonywane są one częściej, niŜ w roku ubiegłym. Odnośnie prognozy finansowej zapytał
Skarbnika, jakie to ma przełoŜenie na zmiany dochodów w latach następnych? W roku bieŜącym jest
to zwiększenie o 5.716 tys. zł, ale w roku 2015 juŜ dzisiaj z dochodów i wydatków zdejmuje się 12 mln
zł. Będzie to za trzy lata, kiedy rozpocznie się juŜ kolejna, nowa kadencja Sejmiku. Ponadto zapytał
o dodatkowe przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budŜetowej. Zwrócił uwagę na
wprowadzenie nowego projektu pn. „Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby
realizacji RPO WK-P w latach 2012-2015” w wysokości 1,7 mln zł. Zapytał, ile samochodów i od kogo
ma zostać wynajętych do realizacji tego projektu (str. 4 poz. 16 projektu uchwały dotyczącej prognozy
finansowej)? Odnośnie uchwały zmieniającej budŜet województwa na rok 2012 r. zapytał, na czym
będzie polegało zabranie pieniędzy przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości z 20 mln zł
o 9,8 mln zł , jak i zwiększenie o 6,8 mln zł, czyli w sumie zmniejszenie o 3 mln zł do kwoty 17,8 mln
zł? Zapytał, czy przedsiębiorstwa, które zaplanowały sobie pewne przedsięwzięcia wiedząc, Ŝe
w budŜecie te środki są, będą w jakiś sposób poinformowane, iŜ nie będą mogli ich realizować?
Radny Wojciech Jaranowski zadał pytanie odnośnie projektów systemowych dotyczących
oświaty. Zwrócił uwagę, iŜ zaplanowane na nie było 10 mln zł, a teraz zmniejszono do 5 mln zł.
Zapytał skąd tak duŜa zmiana?
Skarbnik Paweł Adamczyk odnosząc się do pytania zadanego przez radnego Stanisława
Pawlaka wyjaśnił, Ŝe Zarząd Województwa w dniu 4 stycznia br. podjął uchwałę o przyporządkowaniu
poszczególnych zadań budŜetowych poszczególnym departamentom oraz jednostkom budŜetowym.
Zmiany po stronie dochodów i wydatków w kolejnych latach są skutkiem odstąpienia od projektów
unijnych planowanych do realizacji w ramach POKL – odstąpienia od realizacji projektu systemowego
planowanego do realizacji na okres wieloletni rodzi skutek korekty dochodów i wydatków
w poszczególnych latach. Odnośnie projektu dotyczącego wynajmu samochodów informuję, Ŝe projekt
ten będzie realizowany jako zadania wieloletnie, a wyliczone szacunki kosztów całkowitych są
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prawidłowe. W ramach projektu skalkulowane zostały koszty wynajmu samochodów oraz zakupu
paliwa. Natomiast zmiany dotyczące przesunięcia środków w RPO dla beneficjentów w części
finansowanej dotacją z budŜetu państwa wynikają z potrzeby dostosowania planu wydatków do
złoŜonych wniosków. Zaznaczył, Ŝe nie spowoduje to ograniczenia ani wstrzymania płatności dla
przedsiębiorców. Dla tej grupy beneficjentów środki w ramach RPO w większości nie przechodzą
przez budŜet województwa i płatności realizowane są bezpośrednio ze środków europejskich, a środki
z budŜetu państwa podlegające redystrybucji przez województwa uruchamiane są w przypadkach,
kiedy istnieje pomoc publiczna. Zaproponowane zmiany przesunięcia środków dokonuje się tylko
między poszczególnymi działaniami i nie pomniejszają ogólnej puli środków w ramach RPO dla
beneficjentów zewnętrznych.
Radny Jan Wadoń powiedział, iŜ widzi pewną sprzeczność między tym, co Skarbnik mówił na
posiedzeniu Komisji BudŜetu i Finansów, a tym co teraz usłyszał.
Zwrócił się z pytaniem w sprawie projektu pn. „Międzyszkolny system wspierania ucznia”
z działania 9.1.2., który otrzymał negatywną opinię ministerstwa. W związku z tym, iŜ nie będzie juŜ on
realizowany jako projekt własny systemowy, lecz w ramach konkursów. Zapytał czy konkursy zostaną
rozdrobnione, a jeŜeli tak, to czy do poziomu powiatów?
Skarbnik Paweł Adamczyk odpowiedział, Ŝe w związku z odstąpieniem od realizacji projektu
systemowego środki zaplanowane na ten projekt przesunięte zostają do puli środków na konkursy dla
beneficjentów zewnętrznych.
Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.
Przystąpiono do głosowania uchwały:
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2011-2036; wynik głosowania: 27 „za”, 0 przeciw, 0 wstrzymujących,
- zmiany budŜetu województwa na rok 2012; wynik głosowania: 27 „za”, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.
Sejmik podjął w/w uchwały.
Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta przystąpiła do realizacji pkt 10-13 porządku obrad.
Podjęcie uchwał:
- w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem - druk nr 22/12 (zał. nr 12) Komisja
Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii zaopiniowała projekt uchwały.
Przystąpiono

do

głosowania

uchwały.

Wynik

głosowania:

27

głosów

„za”,

0

przeciw,

0 wstrzymujących. Sejmik uchwałę podjął.
- w sprawie zmiany Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu - druk nr 16/12.
(zał. nr 13) Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały. Przystąpiono do głosowania uchwały. Wynik głosowania: 26 głosów „za”, 0 przeciw,
0 wstrzymujących. Sejmik uchwałę podjął.
- w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierŜawę, najem, uŜytkowanie, uŜyczenie
aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo
Kujawsko-Pomorskie jest podmiotem tworzącym - druk nr 25/12. (zał. nr 14) Komisja Promocji
i Ochrony Zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Przystąpiono do głosowania uchwały.
Wynik głosowania: 26 głosów „za”, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Sejmik uchwałę podjął.
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- w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz
rejonizacji tych upraw w roku 2012 - druk nr 13/12. (zał. nr 15) Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wnosząc jednocześnie o podjęcie kroków zmierzających do
zmian legislacyjnych w tym zakresie.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zenon Flejter przedstawił przyjęty wniosek
przez Komisję. (zał. nr 16)
Radny Stanisław Pawlak doprecyzował, Ŝe chodzi o podjęcie kroków zmierzających do
zmian legislacyjnych w ustawie, aby to Zarząd Województwa jako organ wykonawczy Samorządu
Województwa miał kompetencje kaŜdorazowych zmian dotyczących określania powierzchni
przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw. Dodał, Ŝe
konieczność zmian zachodzi w przypadku klęsk Ŝywiołowych, jak zalania upraw podczas powodzi,
itp. Chodzi o uproszczenie tej procedury.
Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta zadeklarowała, Ŝe przekaŜe tę sprawę do Związku
Województw RP celem zaopiniowania i podjęcia dalszych kroków legislacyjnych.
Przystąpiono do głosowania uchwały. Wynik głosowania: 25 głosów „za”, 0 przeciw,
0 wstrzymujących. Sejmik uchwałę podjął.
Następnie przystąpiono do realizacji pkt 14-22 porządku obrad. Podjęcie uchwał:
- w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy we Włocławku - druk
nr 15/12. (zał. nr 17) Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przystąpiono

do

głosowania

uchwały.

Wynik

głosowania:

23

głosów

„za”,

0

przeciw,

0 wstrzymujących. Sejmik uchwałę podjął.
-

w sprawie nadania

Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi

Opieki Zdrowotnej

– Wojewódzkiemu Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy - druk nr 18/12. (zał. nr 18)
Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Przystąpiono do
głosowania uchwały. Wynik głosowania: 23 głosów „za”, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Sejmik uchwałę
podjął.
- w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy - druk nr
20/12. (zał. nr 19) Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przystąpiono

do

głosowania

uchwały.

Wynik

głosowania:

23

głosów

„za”,

0

przeciw,

0 wstrzymujących. Sejmik uchwałę podjął.
- w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia
Psychicznego w Bydgoszczy - druk nr 12/12. (zał. nr 20) Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Przystąpiono do głosowania uchwały. Wynik głosowania:
27 głosów „za”, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Sejmik uchwałę podjął.
- w sprawie

zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Centrum

Pulmonologii w Bydgoszczy - druk nr 14/12. (zał. nr 21) Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Przystąpiono do głosowania uchwały. Wynik głosowania:
27 głosów „za”, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Sejmik uchwałę podjął.
- w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej – Wojewódzkiego Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy - druk nr 19/12.
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(zał. nr 22) Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przystąpiono

do

głosowania

uchwały.

Wynik

głosowania:

27

głosów

„za”,

0

przeciw,

0 wstrzymujących. Sejmik uchwałę podjął.
- w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu - nr 21/12. (zał. nr 23) Komisja Promocji
i Ochrony Zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Przystąpiono do głosowania uchwały.
Wynik głosowania: 26 głosów „za”, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Sejmik uchwałę podjął.
- w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy - druk nr 11/12. (zał. nr 24) Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Przystąpiono do głosowania uchwały. Wynik głosowania:
27 głosów „za”, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Sejmik uchwałę podjął.
- w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” - druk
nr 1/12. (zał. nr 25) Przystąpiono do głosowania uchwały. Wynik głosowania: 26 głosów „za”,
0 przeciw, 0 wstrzymujących. Sejmik uchwałę podjął.
Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta przystąpiła do realizacji pkt 23 porządku obrad,
tj. Przyjęcie apelu w sprawie bezpłatnego przejazdu Autostradową Obwodnicą Torunia. (zał. nr 26)
Przewodniczący Klubu Radnych PO Marek Nowak odczytał uzgodnioną przez szefów klubów
treść apelu. (zał. nr 26a)
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przystąpiono do głosowania apelu. Wynik głosowania: 24 głosy „za”, 0 przeciw,
1 wstrzymujący. Sejmik apel podjął.
Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta przystąpiła do realizacji pkt 24 porządku obrad,
tj. Przyjęcie apelu w sprawie projektu zmiany Dyrektywy 2001/37/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady Unii Europejskiej z dnia 5 czerwca 2001 roku dotyczącej wyrobów tytoniowych oraz skutków
społeczno-ekonomicznych tych zmian dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. (zał. nr 27,
zał. nr 27a)
Przewodniczący Klubu Radnych PO Marek Nowak odczytał uzgodnioną przez szefów klubów
treść apelu. (zał. nr 27b)
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przystąpiono do głosowania apelu. Wynik głosowania: 24 głosy „za”, 0 przeciw,
1 wstrzymujący. Sejmik apel podjął.
Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta przystąpiła do realizacji punktu 25 porządku obrad,
tj. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach. (zał. nr 28)
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Następnie przystąpiono do realizacji punktu 26 porządku obrad, tj. Interpelacje i zapytania
Radnych.
Przystąpiono do zgłaszania zapytań i składania interpelacji.
Radna Ewa Łapińska złoŜyła interpelacje:
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- w sprawie umieszczenia projektu budowy „Centrum Targowego Pomorza i Kujaw” w Bydgoszczy
w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych współfinansowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013,
- w sprawie ograniczenia prawa zakładów aktywności zawodowej prowadzonych przez samorządy
terytorialne do miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
z PFRON z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji,
- w sprawie uchylenia decyzji środowiskowej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
odnośnie rozpoczęcia inwestycji w Porcie Lotniczym w Bydgoszczy.
Radny Stanisław Pawlak powiedział, Ŝe w ubiegły piątek odbyło się spotkanie wójtów
w Radzyniu Chełmińskim. Wójtowie podnosili wiele waŜnych problemów związanych z rozwojem
województwa kujawsko-pomorskiego. Zwrócił uwagę, Ŝe w powyŜszym posiedzeniu nie wziął udziału
Ŝaden z członków Zarządu Województwa. Dodał, Ŝe dobrze by było, aby w tego typu spotkaniach, na
których poruszane są sprawy związane bezpośrednio z działaniami podejmowanymi przez Zarząd
Województwa brał udział jego przedstawiciel.
Radny ponownie poruszył kwestię funkcjonowania Spółki „Pałac Wieniec” z siedzibą
w Toruniu. Podkreślił, Ŝe z niepokojem obserwuje brak prac na tym obiekcie. Jak wiadomo majątek
Pałacu został wniesiony aportem do Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która powołała spółkę
„Pałac Wieniec” z siedzibą w Toruniu.
Zapytał, jaki jest postęp prac nad przebudową pałacu? Jakie są wymierne efekty działalności
Spółki „Pałac Wieniec”? Czy zostały wykonane prace planowane do wykonania w roku 2011? Jaki jest
harmonogram prac na rok 2012? Jak wygląda przyszłość tego obiektu?
Następnie Radny odniósł się do zamiaru Burmistrza Lubrańca odnośnie zmiany organizacji
ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej bez konsultacji i akceptacji z właścicielem drogi, czyli Zarządem
Dróg Wojewódzkich oraz Urzędem Marszałkowskim. Zwrócił się do Marszałka Województwa
o zainteresowanie się tą sprawą. I nie pozwolił na to, aby Burmistrz nie mając kompetencji do podjęcia
takiej decyzji, mówił o zamiarze zmiany organizacji ruchu i tym samym wprowadzał mieszkańców
Lubrańca w błąd. Podkreślił, Ŝe pomysł Burmistrza mija się z logiką i bezpieczeństwem ruchu
drogowego, kierując się tylko tym, Ŝe został wyremontowany dwukilometrowy odcinek drogi gminnej.
Dodał, Ŝe 29 lutego br. odbędzie się spotkanie, w którym będą uczestniczyć: dyrektor Departamentu
Infrastruktury Drogowej Janusz Czajkowski oraz dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Mirosław
Kielnik, zasugerował, aby nie ulegali naciskom Burmistrza, który nie umie rozwiązać tego problemu
drogowego w mieście i chce załatwić ten problem pobieŜnie. Podkreślił, Ŝe jedynym dobrym
rozwiązaniem jest budowa obwodnicy miasta Lubrańca. Poprosił o informację, w jakim kierunki ta
sprawa się rozwinęła po wspomnianym spotkaniu? Jakie jest stanowisko Zarządu w tej kwestii?
Z kolei Radny poruszył kwestię jednego z programów dotyczącego wzmocnienia
konkurencyjności przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w kontekście
projektu złoŜonego przez sanatorium „Uzdrowisko Wieniec” w Wieńcu Zdrój „Rozbudowa i adaptacja
ośrodka dawnego sanatorium „Szarotka” dla potrzeb działalności oświatowej w miejscowości Wieniec
Zdrój”. Jest to przedsięwzięcie, które ma stworzyć warunki bytowania dla dzieci i młodzieŜy
niepełnosprawnej. Z takim projektem wystąpiono o środki unijne w ramach stosownego konkursu
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RPO, ale ostatecznie nie uzyskano środków. Zwrócił się do Zarządu o zweryfikowanie
dotychczasowych decyzji i zastosowanie odpowiedniej formy pomocy dla tak szczególnego celu, na
rozbudowę i adaptację placówki na terenie uzdrowiska. Zapytał, jakie są moŜliwości wsparcia tego
przedsięwzięcia?
Radny Wojciech Jaranowski równieŜ poruszył kwestię funkcjonowania Spółki „Pałac
Wieniec” z siedzibą w Toruniu.
Zapytał, jaki jest postęp prac nad przebudową pałacu? Jakie są wymierne efekty działalności
Spółki „Pałac Wieniec”? Czy zostały wykonane prace planowane do wykonania w roku 2011? Jakie są
plany prac na rok 2012? Jak wygląda przyszłość tego obiektu?
Następnie Radny zapytał, czy planuje się rozpoczęcie realizacji kolejnego projektu
indywidualizacji nauczania w szkołach podstawowych przez Samorząd Województwa? Jak wygląda
kwestia rozliczenia i efektów poprzedniej edycji projektu?
Radna Lucyna Andrysiak odniosła się do niepokojących informacji pojawiających się
w ostatnich dniach w bydgoskiej prasie, wzbudzających niepokój przede wszystkim wśród pacjentów
cierpiących na choroby psychiczne. Te choroby nasilają się i coraz więcej osób zapada na te choroby.
W związku z tym rodzi się obawa o bezpieczeństwo pacjentów. Zapytała, czy klinika prof.
Araszkiewicza moŜe w wystarczającym stopniu pomóc pacjentom, którzy wymagają dzisiaj leczenia?
Czy potrzeba większej ilości łóŜek dla chorujących? Jaka jest polityka zdrowotna Zarządu
Województwa w zakresie leczenia chorób psychicznych w naszym województwie?
Radny Jan Wadoń jako przewodniczący Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
w imieniu własnym, jak i jej członków, zwrócił się do Przewodniczącej Sejmiku oraz Marszałka
Województwa z uwagą odnośnie braku stałej obsługi prac komisji, co stwarza problemy organizacji jej
pracy. Dodał, Ŝe od 3 miesięcy boryka się z tym problemem. Nie wie, z czego ta niemoc wynika.
Poprosił o szybkie rozwiązanie tej sprawy.
Następnie Radny zapytał, jaki jest stan zaawansowania konkursu wewnętrznego odnośnie
przeznaczenia środków z budŜetu województwa w zakresie współfinansowania inwestycji w ramach
bazy sportowej. Kiedy samorząd województwa pozyska środki unijne na współfinansowanie tego
projektu? Czy jest szansa, aby do końca tego półrocza beneficjenci mogli te pieniądze odzyskać?
Dlatego, Ŝe w większości chodzi juŜ o odzyskanie środków zainwestowanych w inwestycje, które są
juŜ zrealizowane.
Z kolei Radny odniósł się do projektu Województwa z zakresu wykluczenia cyfrowego.
Poinformował, Ŝe na ostatnim posiedzeniu Konwentu Wójtów padła propozycja o zbiorowym
wycofaniu się z tego projektu przez gminy. Ostatecznie ta propozycja nie spotkała się z akceptacją
ogółu uczestników. Zapytał, dlaczego realizacja tego projektu się opóźnia? Jakie są szanse, aby ten
projekt mógł juŜ być realizowany?
Radny Wiesław śurawski poinformował, Ŝe w ubiegły czwartek na posiedzeniu Komisji
Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury dyrektor Departamentu Transportu
Publicznego powiedział, Ŝe na remont linii kolejowej Toruń-Grudziądz przeznaczonych jest 80 mln zł.
Wspomniana linia będzie zmodernizowana tak, aby pociągi rozwijały prędkość do 100 km/h. Dodał, Ŝe
zbliŜa się termin składania wniosków odnośnie zmian w rozkładzie jazdy PKP, który mija 10 grudnia.
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Dodał, Ŝe w naszym województwie przez Bydgoszczy przejeŜdŜa 38 pociągów dalekobieŜnych
i ekspresowych na dobę, przez Toruń 46, przez Włocławek 26, a przez Laskowice Pomorskie, gdzie
nie ma nawet kasy biletowej przejeŜdŜają 22 pociągi na dobę. A ile takich pociągów przejeŜdŜą przez
stutysięczne miasto jakim jest Grudziądz? Kiedyś było 5 pociągów, czy nawet 10. Jeszcze trzy lata
temu był jeden pociąg. Teraz nie ma ani jednego połączenia dalekobieŜnego lub ekspresowego.
W związku z koniecznością dochowania terminu poprosił o złoŜenie wniosku o skierowanie
przynajmniej jednej pary pociągów dalekobieŜnych przez Grudziądz, które obecnie jeŜdŜą przez
Laskowice lub przez Jabłonowo Pomorskie.
Więcej zapytań i interpelacji nie zgłoszono.
Marszałek Piotr Całbecki realizując punkt 27 porządku obrad, tj. Odpowiedzi na interpelacje
i zapytania odnośnie zapytania radnej Lucyny Andrysiak odpowiedział, Ŝe jest przygotowywany
Wojewódzki Program Zdrowia Psychicznego, w którym zostaną zawarte wszystkie plany
i przedstawione rozwiązania w tej sprawie. W kwestii zapytania radnego Jana Wadonia w sprawie
współfinansowania inwestycji bazy sportowej odpowiedział, Ŝe do końca lutego projekt powinien być
zamknięty, a w połowie roku będą wypłacane środki. W kwestii projektu z zakresu wykluczenia
cyfrowego powiedział, Ŝe rzeczywiście okazało się, Ŝe są problemy z jego realizacją. Ale
podejmowane są działania, aby doszedł on do skutku. Zadeklarował, Ŝe na zapytania i interpelacje
Radnych zostaną udzielone odpowiedzi na piśmie.
Następnie przystąpiono do realizacji punktu 26 porządku obrad, tj. Wolne głosy i wnioski.
Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta przypomniała o konieczności złoŜenia oświadczeń
majątkowych przez radnych do 30 kwietnia br. oraz moŜliwości przekazywania 1% podatku na rzecz
organizacji pozarządowych związanych z pomocą dla dzieci w związku z przyjętym przez Sejmik
stanowiskiem o roku 2012 jako Roku Praw Dziecka.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Sejmiku zakończyła obrady
XVIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

* Do niniejszego protokołu nie dołącza się nagrania na nośniku elektronicznym z powodu awarii
systemu nagrywającego.

Do protokołu dołączono:
- listy wydruków głosowań
Protokołowały:
Maryla Majtczak
Anna Sobierajska
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