
Szanowni Państwo, 
 
dzisiejsze IV Forum Samorządowe ma nadzwyczajny charakter. Jest bowiem organizowane 7 czerwca, 
czyli w dniu Święta naszego Województwa, a jego podniosły nastrój odczuwamy tym bardziej, gdyż 
bezpośrednio po nim zostanie odprawiona uroczysta msza świętą, która koncelebrowana będzie w 
toruńskiej katedrze w intencji mieszkańców i pomyślności województwa kujawsko-pomorskiego, a 
także jako dziękczynienie za dar ustanowienia patronem naszego regionu św. Jana Pawła II. Stało się 
to na podstawie decyzji, którą 26 stycznia br. podjęła Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów w odpowiedzi na liczne prośby, które w imieniu mieszkańców Kujawsko-Pomorskiego i 
na wniosek sejmiku województwa, przedłożył ordynariusz diecezji toruńskiej, biskup Andrzej Suski. W 
dzisiejszym obrządku liturgicznym parafii leżących w obrębie naszego województwa po raz pierwszy 
wspominamy św. Jana Pawła II jako naszego patrona. Jest to więc dzień szczególny. Dzień, w którym z 
wdzięcznością przyjmujemy dekret Stolicy Apostolskiej, a św. Jana Pawła II jako patrona naszego 
województwa, patrona każdego z nas - wszystkich jego mieszkańców.  
 
Dlatego z nieukrywanym wzruszeniem i wdzięcznością witam wszystkich Państwa na IV Forum 
Samorządowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dziękuję, że ten dzień postanowiliście spędzić 
wspólnie, dzieląc w ten sposób naszą współodpowiedzialność za region, za jego dziś i przyszłość, jego 
troski i radości. Wspólnie wybraliśmy silny fundament. Jest nim św. Jan Paweł II, który wciąż odwołuje 
się do tego, co buduje relacje między ludźmi w oparciu o trwałe wzorce, sprawdzone i szanowanie 
przez wszystkich, co jest źródłem inspiracji do wielkich dzieł, horyzontem nieprzemijających wartości: 
miłości i solidarności. 
 
Witam czcigodnych księży, burmistrzów, starostów, wójtów, radnych i wszystkich pozostałych 
uczestników forum, naszych prelegentów – panów profesorów - i naszych  gości, życząc radosnego 
świętowania i wszelkiej pomyślności z okazji Święta naszego Województwa i nade wszystko wsparcia i 
opieki naszego Patrona.  
 
Szanowni Państwo, 
 
dzisiejsze spotkanie niech posłuży wyróżnieniu tych, którzy od lat współpracując z samorządem 
województwa realizują projekty z zakresu ratowania i promocji naszego dziedzictwa kulturowego. Dziś 
wręczę certyfikaty potwierdzające to zaangażowanie tylko nielicznym, którzy w tej współpracy 
wykazują się najdłuższym stażem. W przyszłym roku, w 10. rocznicę ustanowienia naszego kujawsko-
pomorskiego programu ochrony dziedzictwa kulturowego, certyfikaty otrzymają wszyscy pozostali. W 
sumie w oparciu o środki unijne z budżetu 20007-2013 zrealizowaliśmy 6 unikalnych, bo 
multipartnerskich projektów, jedynych tego typu i o takiej skali w Polsce, dzięki którym wsparcie 
przekazaliśmy na 545 projektów na łączną kwotę 44 773 641,59 zł.  Nadmienię, iż w obecnej 
perspektywie realizujemy kolejnych 441 projektów na kwotę 19.090 607,36 zł. I to nie koniec, bo na 
każdy kolejny rok dysponować będziemy kolejnymi środkami w wysokości 1,5 mln euro. Dodając inne 
fundusze, np. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, środki na rewitalizację, czy tzw. projekty 
kluczowe np. dla Chełmna, nasze województwo pod względem wykorzystania środków Unii 
Europejskiej na ratowanie dziedzictwa kulturowego jest w kraju absolutnym liderem. Dziś za to 
zaangażowanie serdecznie dziękuję, a w sposób szczególny dziękuję księżom proboszczom, oddanym 
kustoszom materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego naszego województwa. 
 
Szanowni Państwo! 
 
To spotkanie to również okazja do podziękowania wszystkim samorządom za ich wkład w sukces 
województwa w zdobyciu pierwszego miejsca w rankingu na najefektywniejsze wykorzystanie środków 
UE w Polsce. Otóż nasz RPO uzyskał wskaźnik 141%, co oznacza, iż spośród wszystkich programów 
operacyjnych w Polsce, a było ich w perspektywie 2007-2013 18, zrealizowaliśmy proporcjonalnie do 



wysokości dostępnych środków najwięcej projektów, uzyskując najwyższe wskaźniki  rezultatów. W 
ramach RPO dofinansowaliśmy 2300 projektów o łącznej wartości 8 mld zł. Dzięki nim powstało 4 330 
nowych etatowych miejsc pracy, PKB wzrosło o 3,9%, wybudowano 94 kilometry nowych dróg, a 665 
kilometrów dróg przebudowano, wybudowano 226 kilometrów kanalizacji, z której dziś korzysta 29 
tys. mieszkańców, wybudowano 68 nowych obiektów użyteczności publicznej, a 111 takich obiektów 
uzyskało dostęp do internetu. Rewitalizacji poddano 406 hektarów zdegradowanych obszarów miast, 
które zamieszkuje łącznie  240 tys. mieszkańców.  Aż 213 tys. mieszkańców skorzystało z nowo 
stworzonych usług online. Gdyby uznać partnerów projektów jako odrębnych beneficjentów to z 
powodu realizowanych tylko z zakresu konserwacji zabytków powinniśmy dodać do tej listy kolejne 
545 projekty, a z zakresu przedsiębiorczości aż 3000.  
 
Jako ciekawostkę dodam, iż dotacja o największej wartości wyniosła aż 92 mln zł i otrzymała ją gmina 
miasta Bydgoszcz na budowę ul. Ogińskiego, a najniższą dotację, w wysokości 2 082,71 zł, otrzymał 
przedsiębiorca, pan Mikołaj Marciniak, na sfinansowanie udziału w targach zagranicznych. Dodam, iż 
najsprawniej zrealizowany projekt, o wartości ponad 5 mln zł, to przebudowa drogi Janikowo-Tupadły 
przez powiat inowrocławski w czasie jedynie 213 dni. I na koniec wspomnę, iż największym projektem 
współfinansowanym z RPO była budowa sali koncertowej na toruńskich Jordankach, która kosztowała 
aż 225 mln zł, chociaż dofinansowanie wyniosło jedynie 55 mln zł, czyli niespełna jedną czwartą 
kosztów całkowitych.   
 
Jednak dziś chcę podziękować naprawdę wszystkim samorządowcom, bo sukces naszego 
województwa jest sukcesem Was wszystkich – czyli całego Forum Samorządowego.  


