INFORMACJA NR 2/2006
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 04.12.2006 DO 17.12.2006 R.
III POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 5.12.2006 R.
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się z aktualną sytuacją w KujawskoPomorskim Centrum Dziecka i Matki w Toruniu.
2. Zarząd Województwa przyjął informację w sprawie wykonania dochodów
Województwa z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych
i fizycznych (CIT i PIT).
3. Zarząd Województwa przyjął informację o sposobie wykorzystania dotacji z budżetu państwa na zadania wynikające z ustawy kompetencyjnej.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 3/6/06 - z dniem 05 grudnia 2006r. odwołano Pana Bogumiła Kurowskiego ze stanowiska Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziecka i Matki w Toruniu.
2. Nr 3/7/06 - z dniem 06 grudnia 2006r. powołano Panią Hannę Streich
na stanowisko Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziecka
i Matki w Toruniu.
3. Nr 3/8/06 - upoważniono:
1. Piotra Całbeckiego - Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i Macieja Eckardt - Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
albo
2. Piotra Całbeckiego - Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i Bartosza Nowackiego - Członka Zarządu
do dokonania czynności prawnych, polegających na zaciągnięciu pożyczek
zgodnie z § 1 Uchwały Nr II/11/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek na prefinansowanie działań i projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Utraciła moc uchwała Nr 2/24/2005 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2005 r.

4. Nr 3/9/06 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na zamieszczenie na torbach, zegarach ściennych,
parasolach, filiżankach ze spodkiem, t-shirtach, opakowaniach od cukierków, kalendarzach książkowych, ulotkach oraz L-banerach logo Defris, logo UE i herbu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wcelu promocji projektu Defris.
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5. Nr 3/10/06 - wskazano Pana Piotra Kasprzyckiego - podinspektora
w Biurze Rolnictwa Departamentu Rolnictwa i Aktywizacji Obszarów
Wiejskich
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
KujawskoPomorskiego w Toruniu jako przedstawiciela Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Zespołu do spraw kategoryzacji obwodów
łowieckich leśnych.
6. Nr 3/11/06 - określono następujące terminy zakończenia okresu zbioru
roślin uprawnych w Województwie Kujawsko-Pomorskim związane z wypłatą odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych
przez zwierzęta łowne.
7. Nr 3/12/06 - do publicznej wiadomości zostanie podany wynik z przeprowadzonego w dniu 28 listopada 2006 roku przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej we Włocławku przy
ul. Toruńskiej 30, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 12/1 o pow. 0,0463 ha, zabudowanej budynkiem administracyjnym, poprzez wywieszenie informacji o wyniku przetargu na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
8. Nr 3/13/06 - przeznaczono do sprzedaży lokal użytkowy (stolarnia) wraz
z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiący własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, położony w Świeciu przy ul. Sądowej
18 w budynku nr 2 na działce nr 882/1 o pow. 0,1020 ha.
9. Nr 3/14/06 - w uchwale Nr 13/146/2005 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości stanowiących własność Miasta Bydgoszcz, w §1 pkt
3 litera a wyrażenie „działka nr 1/2 o pow. 0,1160 ha” zastąpiono wyrażeniem „działka nr 1/3 o pow. 0,0513 ha”.
10. Nr 3/15/06 - zlecono rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie wyceny

w celu ustalenia wartości do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, położonej w Toruniu przy
ul. Grunwaldzkiej 44-46.
11. Nr 3/16/06 - załącznik do uchwały Nr 8/158/06 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia
Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadań inwestycyjnych pod nazwą „Modernizacja, adaptacja, remont obiektów szpitala i zakup sprzętu i aparatury medycznej” na lata 2005-2007 w obiektach Szpitala Wojewódzkiego
we Włocławku otrzymał brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.
12. Nr 3/17/06 - w tytule uchwały po wyrazie „Włocławku” dodaje się wyrazy
„na 2006 rok”.
Załącznik do uchwały Nr 8/157/06 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pod nazwą „Modernizacja, adaptacja, remont
obiektów szpitala i zakup sprzętu i aparatury medycznej” w Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku otrzymał brzmienie jak załącznik do uchwały.
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13. Nr 3/18/06 - załącznik do uchwały Nr 39/705/2005 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03 sierpnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadań inwestycyjnych pod
nazwą „Modernizacja, remont obiektów szpitala i zakup aparatury medycznej” na lata 2005-2007 w obiektach Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu otrzymał brzmienie jak załącznik do
niniejszej uchwały.
14. Nr 3/19/06 - w uchwale nr 31/730/06 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 11 lipca 2006r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz planu finansowego zadania pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w
Toruniu” realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2005-2006 wprowadzono następującą zmianę:
załącznik Nr 1 otrzymał brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

IV POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 7.12.2006 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację dot. wysokości kontraktowanych
usług medycznych z NFZ przez sp. zoz, dla których organem założycielskim jest samorząd województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2006
i 2007.
2. Zarząd Województwa przyjął informację w sprawie realizacji dostaw zintegrowanego telemedycznego systemu PACS i RIS oraz stacji diagnostycznych i przeglądowych.
3. Zarząd Województwa zaakceptował treść umowy o wykonanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w ramach służby publicznej
w okresie od 1-31 stycznia 2007 roku, pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu a „PKP Przewozy Regionalne"
Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Do podpisania umowy upoważniono Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego - Piotra Całbeckiego i członka Zarządu Województwa Bartosza Nowackiego.
4. Zarząd Województwa zaakceptował treść Aneksu Nr 1/2006 do Umowy
z dnia 29 czerwca 2006 roku o wykonanie regionalnych kolejowych
przewozów pasażerskich w ramach służby publicznej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a „PKP Przewozy Regionalne" Spółka
z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Do podpisania umowy upoważniono Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego - Piotra Całbeckiego i członka Zarządu Województwa Bartosza Nowackiego.
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 4/06 - w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu
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- Druk nr 5/06 - w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej KujawskoPomorskiego Centrum Dziecka i Matki w Toruniu
- Druk nr 6/06 - w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa KujawskoPomorskiego i wskazania przewodniczącego do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko
Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
- Druk nr 7/06 - w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej-Dom Sue Ryder w Bydgoszczy
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 4/26/06 - § 1 Uchwały nr 52/1090/06 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31.10.2006 r. w sprawie przyznania stypendiów
dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty
Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmienionej uchwałą nr 54/1140/06
z dnia 14 listopada 2006 r. otrzymał brzmienie: „Przyznaje się w roku
szkolnym 2006/2007 99 stypendiów w wysokości 300 złotych miesięcznie na każdego ucznia przez okres 10 miesięcy tj. od września 2006 r.
do czerwca 2007 r.”
2. Nr 4/20/06 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie z wolnej
ręki na wykonanie dodatkowych arkuszy Topograficznej Bazy Danych
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2006 roku.
3. Nr 4/21/06 - postanowiono dokonać darowizny na rzecz Zakładu Opieki
Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie zestawu TELE-EKG,
stanowiącego mienie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
aparat TELE-EKG typ EHO8 z kablem transmisji danych, rok produkcji 2003.

4. Nr 4/22/06 - wyrażono zgodę Centrum Onkologii im. prof. Fr. Łukaszczyka w Bydgoszczy na wynajęcie, w trybie bezprzetargowym Grupie
Energetycznej ENEA S.A. w Bydgoszczy dwóch pomieszczeń o łącznej
powierzchni 23,03 m2 z przeznaczeniem na lokalizację transformatora
energetycznego i rozdzielnię energetyczną niskich napięć.
5. Nr 4/23/06 - wyrażono zgodę Centrum Onkologii im. prof. Fr. Łukaszczyka w Bydgoszczy na zakup ze środków własnych stołu zabiegowego
do brachyterapii raka stercza o wartości ok. 80.000 zł, wstrzykiwacza
kontrastu do współpracy ze skanerem PET-CT o wartości około 41.500
zł.
6. Nr 4/24/06 - wyrażono zgodę Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Dziecka
i Matki w Toruniu na przyjęcie darowizny aparatury od Fundacji Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
7. Nr 4/25/06 - w związku z rezygnacją przez oferentów z przyznanego dofi-

nansowania skreślono wybór ofert zapisanych w załączniku nr 3
do Uchwały nr 12/244/06 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu
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ofert nr 1/2006 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie kultury w 2006 roku
przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
V POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 12.12.2006 R.
1.
1. Zarząd Województwa omawiał wojewódzki Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2005-2008. Zarząd Województwa zapoznał się z ze stopniem realizacji inwestycji.
2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego od nru 05/06 do nru 07/06.
2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 10/06 - w sprawie zobowiązania Zarządu Województwa do przedstawienia okresowej informacji na temat stanu realizacji zadań w zakresie
polityki rozwoju regionalnego
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 5/27/06 - załącznik do uchwały 8/146/06 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2006r.w sprawie zatwierdzenia
Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania pod nazwą „Modernizacja, adaptacja, remont obiektów szpitala oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej” na lata 2005-2007 w obiektach Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy otrzymał brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.
2. Nr 5/28/06 - w tytule uchwały nr 8/147/06 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2006r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pod nazwą „Modernizacja,
adaptacja, remont obiektów szpitala oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej” w obiektach Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy po wyrazie Bydgoszczy dodano wyrazy „na rok 2006”
Załącznik do uchwały Nr 8/147/06 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2006r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pod nazwą „Modernizacja, adaptacja, remont
obiektów szpitala oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej” w obiektach Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy otrzymał brzmienie
jak załącznik do niniejszej uchwały.

3. Nr 5/29/06 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Miejskiego Zarządu Dróg
w Toruniu o ustalenie lokalizacji dla Trasy Staromostowej w docelowym
przebiegu drogi krajowej na odcinku od Placu Armii Krajowej do Trasy
Średnicowej Podgórza.
4. Nr 5/30/06 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie z wolnej
ręki na dostawę trzech Spektralnych Optycznych Koherentnych To-
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mografów COPERNICUS do trzech szpitali.
5. Nr 5/31/06 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie „Studium wykonalności Szybkiej Kolei
Metropolitalnej w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym (BiTCity)”.
6. Nr 5/32/06 - udzielono jednorazowej pożyczki w celu ochrony istniejących w zakładzie miejsc pracy osób niepełnosprawnych przedsiębiorcy
prowadzącemu zakład pracy chronionej: Zakłady Elektroniczne Spółdzielnia Inwalidów ul. Nowy Świat 39, 86-170 Nowe, w kwocie
516.099,00 zł.
7. Nr 5/33/06 - udzielono jednorazowej pożyczki w celu ochrony istniejących w zakładzie miejsc pracy osób niepełnosprawnych przedsiębiorcy
prowadzącemu zakład pracy chronionej: Zakład Krawiecki „Aniceta
Królak” Aniceta Królak, ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz, w kwocie
300.000,00 zł.
8. Nr 5/34/06 - udzielono jednorazowej pożyczki w celu ochrony istniejących w zakładzie miejsc pracy osób niepełnosprawnych przedsiębiorcy
prowadzącemu zakład pracy chronionej: AUTO TORUŃ Sp. z o.o.,
ul. Toruńska 58 b, 87-162 Lubicz k/Torunia w kwocie 200.000,00 zł.
9. Nr 5/35/06 - udzielono jednorazowej pożyczki w celu ochrony istniejących w zakładzie miejsc pracy osób niepełnosprawnych przedsiębiorcy
prowadzącemu zakład pracy chronionej: Zakład Przerobu Drewna Adam
Bazylewicz, ul. Olsztyńska 135, 87-100 Toruń, w kwocie 244.987,00 zł.
10. Nr 5/36/06 - załącznik do uchwały Nr 52/1082/06 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2006 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pod nazwą
„Utworzenie Regionalnego Centrum Pratotechniki przy ATR w Bydgoszczy” realizowanego przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
w Bydgoszczy, otrzymał brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.
11. Nr 5/37/06 - załącznik do uchwały Nr 50/1056/06 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2006 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pod nazwą
„Doposażenie sprzętowe w Laboratorium Genetyki Molekularnej ATR
w Bydgoszczy” realizowanego przez Uniwersytet TechnologicznoPrzyrodniczy w Bydgoszczy, otrzymał brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.
12. Nr 5/38/06 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie zapytania
o cenę na dozór nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy
ul. Gimnazjalnej 2-2a.
Unieważniono postępowanie, ze względu na nie złożenie co najmniej dwóch
ofert nie podlegających odrzuceniu.
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13. Nr 5/39/06 - w uchwale Nr XLII/598/05 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu
województwa na 2006 r. uszczegółowionej uchwałą Nr 2/29/06 Zarządu
Województwa z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2006 r.
wprowadzono zmiany.
14. Nr 5/40/06 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na publikacje w gazecie codziennej ogłoszeń w roku
2007.
Unieważniono postępowanie o zamówienie publiczne na publikacje w gazecie
codziennej ogłoszeń w roku 2007.

15. Nr 5/41/06 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie usługi druku i kolportażu wraz z gazetą
codzienną „Informatora samorządowego Pomorza i Kujaw” w 2007 roku.
Unieważniono w/w postępowanie o zamówienie publiczne.

KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
4.12.2006 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki uczestniczył w briefingu
prasowym z udziałem posła do Parlamentu Europejskiego Tadeusza Zwiefki
i przewodniczącego Sejmiku Województwa Krzysztofa Sikory.
5.12.2006 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki i Wicemarszałek Włodzisław Giziński spotkali się z Rektor Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy - prof. Marią Murawską.
5.12.2006 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w konferencji naukowej
pt. „Dylematy współczesnego liberalizmu (liberalizm w życiu społecznym, gospodarce i polityce)” organizowanej przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.
5.12.2006 - Wicemarszałek Województwa Włodzisław Giziński uczestniczył
w spotkaniu z dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Kultury - Panią Marią Sobczak.
5.12.2006 - Wicemarszałek Województwa Włodzisław Giziński spotkał się z dyrektorem Opery Nova - Maciejem Figasem.
5.12.2006 - Członek Zarządu Zbigniew Sosnowski uczestniczył w konferencji
pt. „Promocja najlepszych praktyk aktywizacji mieszkańców na terenach wiejskich w Województwie Kujawsko-Pomorskim”.
6.12.2006 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z delegacją
z Chin: naukowcami, kadrą zarządzającą i profesorami, którzy reprezentowali
chemiczną strefę przemysłową zlokalizowaną w mieście Ningbo i firmy: Ningbo
Industrial & Trade Assets Management Co.Ltd i Hualu Engineering & Technology Co.Ltd.
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8.12.2006- Wicemarszałek Włodzisław Giziński uczestniczył w spotkaniu z dyrektorem Filharmonii Pomorskiej - Panią Eleonorą Harendarską.
8.12.2006 - Członek Zarządu Zbigniew Sosnowski uczestniczył w Posiedzeniu
Rady Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.
11.12.2006 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z działaczami
toruńskiej Okręgowej Rady Łowieckiej: Prezesem Rady Maciejem Januszewskim, Jerzym Hermanowskim - Łowczym Okręgowym w Toruniu i Piotrem Karpińskim - członkiem Okręgowej Rady Łowieckiej.
11.12.2006 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z Rektorem
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
w Bydgoszczy prof. dr hab. inż. Zbigniewem Skinderem i Prorektorem ds. Nauki
tejże uczelni dr hab. inż. Antonim Bukalukiem.
11.12.2006 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z przedstawicielami japońskiej firmy Sumitomo Chemical.
11.12.2006- Wicemarszałek Województwa Włodzisław Giziński uczestniczył
w spotkaniu z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli i pracowników oświaty.
11.12.2006 - Wicemarszałek Województwa Włodzisław Giziński spotkał się
ze związkami zawodowymi Przychodni Specjalistycznej OLK-MED w sprawie
powołania nowego dyrektora.
11.12.2006 - Wicemarszałek Województwa Włodzisław Giziński wziął udział
w spotkaniu z dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Świeciu.
12.12.2006 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się w Ministerstwie
Rozwoju Regionalnego Minister Grażyną Gęsicką i Sekretarzem Stanu Władysławem Ortylem.
12.12.2006- Wicemarszałek Województwa Włodzisław Giziński uczestniczył
w spotkaniu z przedstawicielami Izb Lekarskich działającymi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
12.12.006 Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt wziął udział w uroczystości X rocznicy powstania Toruńskiego Oddziału Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego.
12.12.2006 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki na zaproszenie dyrektora Departamentu Promocji Ministerstwa Spraw Zagranicznych wziął udział w spotkaniu dotyczącym zintensyfikowania działań związanych z promocją Polski
na arenie międzynarodowej.
12.12.2006 - Członek Zarządu Zbigniew Sosnowski na zaproszenie Obywatelskiego Bloku Samorządowego uczestniczył w uroczystym spotkaniu wigilijnym
w Lipnie.
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13.12.2006 - Wicemarszałek Województwa Włodzisław Giziński spotkał się
w foyer Teatru im. Wilama Horzycy z dyrektorami wojewódzkich instytucji działających w obszarze kultury.
13.12.2006 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt uczestniczył
we Mszy Św. i spotkaniu z okazji 25 Rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego
w Kościele o.o. Jezuitów w Bydgoszczy.
13.12.2006 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki spotkał się z przedstawicielami
firmy, która ulokowała swoją produkcję na podtoruńskich terenach inwestycyjnych należących do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
14.12.2006 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki przebywał we Włocławku,
gdzie spotkał się z: władzami Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku, pracownikami Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego oraz Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.
Uczestniczył również w konferencji prasowej w Biurze Poselsko-Senatorskim
Domiceli Kopaczewskiej i Andrzeja Persona.
14.12.2006 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z zastępcami
Prezydenta Miasta Włocławka: Jackiem Kuźniewiczem i Arkadiuszem Horonziakiem oraz Przewodniczącym Rady Miasta Rafałem Sobolewskim we włocławskim ratuszu. W spotkaniu wzięli udział również posłanka Domicela Kopaczewska i radny sejmiku Sławomir Kopyść.
14.12.2006 - Wicemarszałek Województwa Włodzisław Giziński wziął udział
w spotkaniu grupy sponsorskiej „Klub 100” Toruńskiego Klubu Hokejowego.
14.12.2006 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w spotkaniu, mającym na celu prezentację „Planu Generalnego Portu Lotniczego S.A”, które odbyło się w Sali konferencyjnej Portu Lotniczego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy.
15.12.2006 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt wziął udział w spotkaniu Marszałków Województw z Minister Grażyną Gęsicką w Ministerstwie
Gospodarki w Bydgoszczy.
15.12.2006 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki gościł delegację przedstawicieli
Samorządu Regionalnego z Ukrainy z obwodu Czerkaskiego oraz Winnickiego,
którzy przebywali w naszym regionu w ramach realizacji projektu „Wsparcie
administracji publicznej na Ukrainie w dziedzinie zarządzania i rozwoju terytorialnego”.
16.12.2006 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt wziął udział w uroczystym oddaniu do użytku drugiej części budynku Hospicjum „Nadzieja” i uruchomieniu Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego dla Dzieci i Młodzieży w Toruniu.
16.12.2006 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki wziął udział w uroczystym
koncercie dedykowanym żołnierzom odbywającym misje pokojowe i stabilizacyjne poza granicami kraju, który odbył się w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Koncert zorganizowany został przez kierownictwo Ministerstwa Obro-
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ny Narodowej. W trakcie imprezy Marszałek spotkał się z Ministrem Obrony Narodowej Radosławem Sikorskim.
17.12.2006 – Marszałek Województwa Piotr Całbecki i Wicemarszałek Województwa Włodzisław Giziński uczestniczyli w uroczystym otwarciu Ośrodka
Chopinowskiego w Szafarni.

Sporządzono, 18 grudnia 2006 roku

