INFORMACJA NR 2a/2007
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 17.02.2007 DO 25.02.2007 R.
XIII POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z 20.02.2007 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- w sprawie ponownego uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kęsowo,
- w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Grudziądzkiej, Wielki Rów,
Legionów oraz linii kolejowej Toruń Wschód - Toruń Północ w Toruniu.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o uhonorowaniu nagrodami rzeczowymi laureatów konkursu na najlepszą gazetę gminną - Wielka Mała
Prasa.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 13/86/07 - postanowiono dokonać podziału działek, położonych
w Toruniu przy ul. Grunwaldzkiej 44-46 w celu wydzielenia działki zabudowanej stacją redukcyjno-pomiarową gazu.
2. Nr 13/87/07 - udzielono pełnomocnictwa Pani Renacie Jakubowskiej
Dyrektorowi Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy
do zaciągania zobowiązań w imieniu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Działania Comenius 2.1, projekt Programu
Wspólnoty Europejskiej Sokrates.
3. Nr 13/88/07 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 6/112/06 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania pod nazwą „Modernizacja, adaptacja, remont obiektów szpitala oraz zakup sprzętu
i aparatury medycznej” na lata 2005-2008 w obiektach Wojewódzkiego
Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.
4. Nr 13/89/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2007 zadania pod nazwą „Modernizacja, adaptacja, remont obiektów
szpitala oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej” w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.
5. Nr 13/90/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2007 zadania pod nazwą „Remonty budynków” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
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6. Nr 13/91/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2007 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu do utrzymania dróg i środki
transportu” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
7. Nr 13/92/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2007 zadania pod nazwą „Remonty dróg” realizowanego przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
8. Nr 13/93/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2007 zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz-Rypin - etap II” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy.
9. Nr 13/94/07 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 55/1175/06 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania pod
nazwą „Modernizacja, remont obiektów i zakup ambulansów” na lata
2006-2007 w obiektach Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Toruniu.
10. Nr 13/95/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2007 zadania pod nazwą „Modernizacja, remont obiektów i zakup ambulansów” w obiektach Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Toruniu.
11. Nr 13/96/07 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 53/1120/06 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania pod nazwą
„Budowa budynku łóżkowego wraz z Izbą Przyjęć przy ul. Floriana 12
i zakup sprzętu i aparatury medycznej” na lata 2005-2008 w obiektach
Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. T. Browicza
w Bydgoszczy.
12. Nr 13/97/07 - zatwierdzono Zbiorcze Zestawienie Kosztów zadania pod
nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz-Rypin - etap
II” na lata 2007-2008 realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy.
13. Nr 13/98/07 - pozytywnie zaopiniowano zamiar rezygnacji Pana Michała
Korolko z funkcji dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”
w Toruniu.
14. Nr 13/99/07 - pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pana Stefana Muchy na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu.
15. Nr 13/100/07 - ustalono wynagrodzenie miesięczne za udział w pracach
Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego,
Sekretarza i Członków.
Utraciła moc uchwała Nr 7/131/06 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2006r. w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
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darki Wodnej w Toruniu

16. Nr 13/101/07 - wyrażono zgodę dla Okręgowego Ośrodka Dokształcania
Zawodowego w Bydgoszczy, ul. Rajska 1, na wystąpienie o uzyskanie
zezwolenia na usunięcie drzew.
XIV POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 22.02.2007 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o uhonorowaniu uczestników I Maratonu Kanału Bydgoskiego i 100 Maratonu Dominika Drągalskiego, które odbędą się w Bydgoszczy 25.02.br., pucharami, medalami i nagrodami rzeczowymi Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 14/102/07 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na wykonanie projektu
graficznego, korekty, składu, przygotowanie do druku oraz druk Biuletynu
Informacyjnego Funduszy Strukturalnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Na Pomorzu i Kujawach”.
2. Nr 14/103/07 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na dostawę papieru
listowego, kopert i teczek z nadrukiem herbu Województwa KujawskoPomorskiego.
3. Nr 14/104/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2007 zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska-Inowrocław wraz z przebudową skrzyżowania z drogą nr 254” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
4. Nr 14/105/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2007 zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 543 Paparzyn-Szabda” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
5. Nr 14/106/07 - zatwierdzono Zbiorcze Zestawienie Kosztów zadania pod
nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Tuchola-Świecie” na lata
2007-2008 realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
6. Nr 14/107/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2007 zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Tuchola-Świecie” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
7. Nr 14/108/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2007 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem” w obiektach Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.
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8. Nr 14/109/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2007 zadania pod nazwą „Budowa obiektu Opery NOVA w Bydgoszczy”
realizowanego przez Operę NOVA w Bydgoszczy.
9. Nr 14/110/07 - ogłoszono otwarty konkurs ofert nr 11/2007 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie nauki w 2007 roku przez organizacje prowadzące
działalność pożytku publicznego.
Ostateczny termin składania ofert wyznaczono na dzień 27 marca 2007 roku.

10. Nr 14/111/07 - ogłoszono otwarty konkurs ofert nr 12/2007 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2007 roku przez
organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
Ostateczny termin składania ofert wyznaczono na dzień 27 marca 2007 roku.

11. Nr 14/112/07 - ogłoszono otwarty konkurs ofert nr 13/2007 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu w 2007 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
Ostateczny termin składania ofert wyznaczono na dzień 27 marca 2007 roku.

12. Nr 14/113/07 - do publicznej wiadomości zostanie podany wynik z przeprowadzonego w dniu 12 lutego 2007r. trzeciego przetargu pisemnego
nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej o powierzchni
0,2793 ha, położonej w Strzelnie, przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
19.02.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystych obchodach święta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, połączonych z otwarciem nowego budynku akademickiego Wydziału Matematyki i Informatyki
przy ulicy Chopina w Toruniu.
19.02.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z Stefanem
Jurgą, wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego, z którym rozmawiał na temat rozwoju uczelni wyższych w województwie kujawsko-pomorskim.
19.02.2007 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt brał udział w konferencji inaugurującej konkurs „Lodołamacze” w Grudziądzu, którego celem jest
propagowanie odpowiedzialnej polityki personalnej, przełamywanie stereotypów
społecznych oraz uhonorowanie pracodawców, którzy z sposób odpowiedzialny
i godny naśladowania podchodzą do problemu rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych.
19.02.2007 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt spotkał się z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej nr 1w Grudziądzu, z którymi rozmawiał
na temat problemów ludzi chorych.
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19.02.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski na zaproszenie Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Osieku uczestniczył w Walnym
Zgromadzeniu Członków, które miało miejsce w Urzędzie Gminy w Osieku.
20.02.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z dyrektorami
i pracownikami Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera
w Toruniu. Podczas wizyty zwiedzano unowocześniony oddział położniczy
w szpitalu, który został wyremontowany dzięki wsparciu z budżetu województwa. Po konsultacjach odbyła się konferencja prasowa z udziałem kadry zarządzającej i marszałka województwa.
20.02.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki uczestniczył w obradach
Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej. W porządku obrad zgromadzenia znalazły się punkty dotyczące wyboru nowych
władz Związku, wysokości składek, a także delegowania przedstawicieli Związku do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Komitetu Regionów
Unii Europejskiej oraz Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych.
20.02.2007 - Wicemarszałek Województwa Włodzisław Giziński uczestniczył
w forum dyskusyjnym w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, którego tematem był projekt ustawy o sieci szpitali. W spotkaniu
uczestniczył Piotr Warczyński - dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony
Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.
20.02.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki brał udział
w spotkaniu z organizacjami pozarządowymi, na którym poruszano zagadnienia
związane z ogłoszonymi przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
konkursami ofert, których celem jest wsparcie wykonywanych przez organizację
prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznie związanych
z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie pomocy społecznej
w 2007roku. Spotkanie miało miejsce w siedzibie starostwa mogileńskiego.
20.02.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki spotkał się
z burmistrzem mogileńskim - Leszkiem Duszyńskim oraz Starostą Mogilna Tomaszem Barczakiem, na spotkaniu rozważano możliwość utworzenie podstrefy ekonomicznej, do której włączone zostałoby miasto Mogilno.
20.02.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki spotkał się
z przedstawicielami PKP Przewozy Regionalne: Dyrektorem Kujawsko-Pomorskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Bydgoszczy - Mieczysławem Cichoszem oraz Pełnomocnikiem Zarządu PKP Przewozy Regionalne ds. Współpracy z Klientami Kluczowymi - Piotrem Korsakiem, podczas spotkania omawiane były zagadnienia związane z przywróceniem zawieszonych połączeń kolejowych w województwie kujawsko-pomorskim.
21.02.2007 - Wicemarszałek Województwa Włodzisław Giziński uczestniczył
w konferencji na temat możliwości pozyskiwania funduszy europejskich na zadania związane z rozwojem kultury i nauki w województwie kujawskopomorskim, która odbyła się w Centrum Kongresowym Opery Nova w Bydgoszczy.
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21.02.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki brał udział
w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Żnińskiej Kolei Powiatowej, które
miało miejsce w siedzibie spółki.
22.02.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki odwiedził Ambasadę Kazachstanu, gdzie spotkał się konsulem, z którym rozmawiał na temat podpisania porozumienia o współpracy międzyregionalnej z Zachodnim Kazachstanem.
22.02.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki brał udział w posiedzeniu
Komitetu Stałego Rady Ministrów w Warszawie, na którym obradowano na temat przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
23.02.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z władzami
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku: rektorem - Wojciechem Gulinem, kanclerzem - Pawłem Churskim i prodziekanem ds. organizacji dydaktyki - Markiem Wojtkowskim, z którymi rozmawiał na temat przyszłości i rozwoju uczelni.
23.02.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki i Wicemarszałek Województwa Włodzisław Giziński spotkali się z Prezydentem Bydgoszczy - Konstantym Dombrowiczem, z którym rozmawiali na temat rozwoju i funkcjonowania pałacu w Ostromecku.
23.02.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski na zaproszenie dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Mariana Wilkanowicza, wziął udział w spotkaniu roboczym,
na którym zaprezentowane zostały zagadnienia związane z „Programem nawodnień rolniczych w województwie kujawsko-pomorskim”.
24.02.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki uczestniczył w konferencji
„Wykorzystywanie funduszy Unii Europejskiej - doświadczenia i perspektywy”,
gdzie wygłosił przemówienie na temat „Komunikacja społeczna w Programowaniu Rozwoju Regionalnego”. Konferencja odbyła się w siedzibie Wyższej Szkole
Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Sporządzono, 25 lutego 2007 roku

