INFORMACJA NR 3/2007
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 26.02.2007 DO 14.03.2007 R.

XV POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z 01.03.2007 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o udziale Województwa KujawskoPomorskiego w pierwszej edycji targów handlowych „International Contact Days" w Brukseli w dniach od 11 do 12 marca 2007 r.
Celem targów była prezentacja krajów i regionów w kontekście możliwości inwestycyjnych.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o promocji Województwa KujawskoPomorskiego podczas „Dni Polskich" w Freyming-Merlebach w Lotaryngii
(Francja) w dniach od 8 do 12 marca 2007 r.
3. Zarząd Województwa przyjął informację o udzielonej pomocy publicznej
za 2006 rok.
Łączna wartość netto udzielonej pomocy publicznej przez Województwo
w okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wyniosła
61.808.601,72 zł i została udzielona 102 podmiotom.
W 2006 roku udzielono następujących form pomocy:
1) dotacje z tytułu refundacji kosztów poniesionych przez przewoźników z tytułu honorowania uprawnień ustawowych ulg przejazdowych międzymiastowej komunikacji autobusowej,
2) dofinansowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich,
3) ulgi w opłacie za korzystanie ze środowiska,
4) dotacje z tytułu dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów
służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych
z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów,
5) pożyczki preferencyjne w celu ochrony istniejących w zakładzie miejsc pracy osób niepełnosprawnych,
6) refundacja z tytułu dofinansowania projektów inwestycyjnych pn. „Pomoc
na wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach" na Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa w ramach ZPORR.

4. Zarząd Województwa przyjął informację dot. wykorzystania przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i własnych za 2006 rok.
5. Zarząd Województwa przyjął informację z wykonania planów finansowych jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi.
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6. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności
z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego od nru 18/07 do nru 21/07.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 15/117/07 - do przejęcia autobusu szynowego SA106-017 od producenta Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding i jego przekazania
do używania przez PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Kujawsko Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Bydgoszczy oraz podpisania
protokołów zdawczo-odbiorczych w imieniu Województwa KujawskoPomorskiego upoważniono:
Pana Bartosza Nowackiego - Członka Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego
oraz Ryszarda Jagodzińskiego, Stanisława Śliwkę, Aleksandra Szczęsnego,
Piotra Ławicka.

2. Nr 15/118/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2007 zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 253 Łabiszyn-Murczyn” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
3. Nr 15/120/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2007 zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy.
4. Nr 15/121/07 - zatwierdzono Zbiorcze Zestawienie Kosztów zadania pod
nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 253 Łabiszyn-Murczyn”
na lata 2007 - 2008 realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy.
5. Nr 15/122/07 - zatwierdzono Zbiorcze Zestawienie Kosztów zadania pod
nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia” na lata 2007-2008 realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy.
6. Nr 15/123/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
pod nazwą „Zakupy inwestycyjne i sprzętu do magazynów przeciwpowodziowych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
7. Nr 15/124/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
pod nazwą „Remonty - melioracje na rzekach, kanałach i wałach przeciwpowodziowych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
8. Nr 15/125/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
pod nazwą „Remont magazynu przeciwpowodziowego” realizowanego
przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
we Włocławku.
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9. Nr 15/126/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
pod nazwą „Remonty stacji pomp, zbiorników retencyjnych i urządzeń
hydrotechnicznych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
10. Nr 15/127/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
pod nazwą „Zakup samochodu terenowego w ramach zadania Bezpieczna dolina - Praca i środowisko 2007” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
11. Nr 15/128/07 - wydano opinię o ośrodku pod nazwą „Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle, Somatycznie Chorych w Kowalu, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe.
12. Nr 15/129/07 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup materiałów eksploatacyjnych
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
13. Nr 15/130/07 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu
komputerowego.
14. Nr 15/131/07 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa mebli biurowych z przeznaczeniem na wyposażenie i doposażenie biur w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z reorganizacją jego
struktury.
15. Nr 15/132/07 - wprowadzono zmiany w uchwale Nr IV/58/07 Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2007 r.
w sprawie budżetu województwa na rok 2007 uszczegółowionej uchwałą
Nr 12/83/07 Zarządu Województwa z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie
ustalenia układu wykonawczego budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2007 r.
16. Nr 15/133/07 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Zarządu Powiatu Tucholskiego o ustalenie lokalizacji dla inwestycji polegającej na budowie
obwodnicy Tucholi z obejściami miejscowości: Tuchola, Bladowo i Żalno
w powiązaniu z drogą wojewódzką nr 240.
XVI POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 08.03.2007 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację za rok 2006 o stanie należności
i zobowiązań samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających
osobowość prawną.
1. Należności wymagalne ogółem wystąpiły w 30 samorządowych jednostkach
organizacyjnych posiadających osobowość prawną na łączną kwotę
6.424.919 zł, z tego należności wymagalne od podmiotów należących do
sektora finansów publicznych wystąpiły w 22 samorządowych jednostkach
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organizacyjnych posiadających osobowość prawną na łączną kwotę
3.793.450 zł. Były to głównie należności od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za świadczone usługi medyczne, usługi utylizacji,
usługi transportu sanitarnego i inne usługi świadczone na rzecz innych ZOZów.
2. Zobowiązania wymagalne ogółem wystąpiły w 16 samorządowych jednostkach organizacyjnych posiadających osobowość prawną na łączną kwotę
72.259.667 zł, z tego zobowiązania wymagalne wobec podmiotów należących do sektora finansów publicznych wystąpiły w 11 samorządowych jednostkach organizacyjnych posiadających osobowość prawną na łączną kwotę 17.785.664 zł.
Były to przede wszystkim zobowiązania wobec:
- państwowych i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
głównie za świadczone usługi medyczne i badania diagnostyczne,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z tytułu
nieopłaconych składek.

2. Zarząd Województwa zaakceptował realizację projektu pn. „KujawskoPomorskie Centrum Inicjatyw Europejskich” we Włocławku.
Siedzibą Centrum będzie Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego
we Włocławku (pierwotna koncepcja zlokalizowania Centrum w zespole pałacowo-parkowym w Wieńcu nie znalazła poparcia samorządów lokalnych).

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 20/07 - w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2007.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 16/134/07 - zmieniono uchwałę Nr 42/918/2006 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu systemu wdrażania Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych
na szczeblu regionalnym
2. Nr 16/135/07 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu
komputerowego.
3. Nr 16/136/07 - powierzono Pani Katarzynie Trzebiatowskiej pełnienie
obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy od dnia 1 maja do 31 sierpnia
2007 roku.
4. Nr 16/137/07 - przyznano dodatki motywacyjne dyrektorom szkół i placówek oświatowych.
5. Nr 16/138/07 - przyznano dodatki funkcyjne dyrektorom szkół i placówek
oświatowych.
6. Nr 16/139/07 - zmieniono skład Rady Programowej Nauczycielskiego
Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy powołanej uchwałą Nr 58/229/
2000 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lipca
2000 r.
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Odwołano następujące osoby:
1) Gabrielę Koniuszaniec - opiekuna naukowego specjalności języka
niemieckiego,
2) Jana Szopińskiego - przedstawiciela organu prowadzącego.
Powołano następujące osoby:
1) dr Sebastiana Chudaka - opiekuna naukowego specjalności języka
niemieckiego,
2) Macieja Eckardta - przedstawiciela organu prowadzącego.
7. Nr 16/140/07 - ustalono na 2007 rok „Plan rzeczowo-finansowy realizacji
zadań wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, narkomanii, innych uzależnień oraz HIV/AIDS w województwie kujawsko-pomorskim w 2007 r.”.
8. Nr 16/141/07 - ogłoszono otwarty konkurs ofert nr 2 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień w 2007 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku
publicznego pn. „Pomoc dla osób i rodzin z problemem alkoholowym.
Działania w grupach podwyższonego ryzyka".
Ostateczny termin składania ofert wyznaczony zostaje na dzień 10 kwietnia
2007 roku.

9. Nr 16/142/07 - ogłoszono otwarty konkurs ofert nr 3 na wykonywanie
zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie reintegracji osób uzależnionych od alkoholu
i narkotyków w 2007 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Wspieranie procesu reintegracji dla
osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, poprzez udział w programie i zajęciach realizowanych w Klubach Integracji Społecznej lub Centrum Integracji Społecznej”.
Ostateczny termin składania ofert wyznaczono na dzień 16 kwietnia 2007 roku.

10. Nr 16/143/07 - ogłoszono otwarty konkurs ofert nr 4 na wykonywanie
zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień w 2007 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. “Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień”.
Ostateczny termin składania ofert wyznaczono na dzień 16 kwietnia 2007 roku.

11. Nr 16/144/07 - ogłoszono otwarty konkurs ofert nr 6 na wykonywanie
zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień w 2007 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim.
Ostateczny termin składania ofert wyznaczono na dzień 10 kwietnia 2007 r.

12. Nr 16/145/07 - dokonano oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionego do rybactwa - Okręg
PZW w Bydgoszczy.
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13. Nr 16/146/07- ogłoszono otwarty konkurs ofert nr 14/2007 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie turystyki w 2007 roku przez organizacje prowadzące
działalność pożytku publicznego.
Ostateczny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień 16 kwietnia
2007 roku.

14. Nr 16/147/07 - zmieniono brzmienie załącznika do uchwały Nr 7/138/06
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 luty 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadań inwestycyjnych pod nazwą „Modernizacja, remont, zakup sprzętu i aparatury
medycznej” na lata 2005-2007 w obiektach Wojewódzkiego Szpitala
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu.
15. Nr 16/148/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2007 zadania pod nazwą „Modernizacja, remont, zakup sprzętu i aparatury medycznej” realizowanego w obiektach Wojewódzkiego Szpitala
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu.
16. Nr 16/149/07 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 7/138/06 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 luty 2006 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.
17. Nr 16/150/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2007 zadania pod nazwą „Modernizacja, remont obiektów szpitala i zakup aparatury medycznej” w obiektach Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu.
18. Nr 16/151/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2007 zadania pod nazwą „Budowa budynku łóżkowego wraz z Izbą Przyjęć przy ul. Floriana 12 i zakup sprzętu i aparatury medycznej” w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. T. Browicza
w Bydgoszczy.
19. Nr 16/152/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2007 zadania pod nazwą „Modernizacja Centrum Diagnostyczno-Leczniczego we Włocławku filii Centrum Onkologii w Bydgoszczy” realizowanego przez Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
20. Nr 16/153/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
pod nazwą „Budowa urządzeń melioracji wodnych” realizowanego przez
Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
21. Nr 16/154/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2007 zadania pod nazwą „Rozbudowa Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej we Włocławku” w obiektach Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej we Włocławku.
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22. Nr 16/155/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2007 zadania pod nazwą „Opracowanie koncepcji układu komunikacyjnego północno-wschodniej części bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitarnego - połączenie drogi krajowej Nr 80 z drogą krajową Nr 1 w m.
Ostaszewo poprzez węzeł „Turzno” na autostradzie A-1 z drogą krajową
Nr 15” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
na kwotę do 300.000,00 zł.
23. Nr 16/156/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2007 zadania pod nazwą „Koncepcja komunikacyjnego połączenia drogowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 551 w rejonie miejscowości
Zelgo do projektowanego węzła Dźwierzno na autostradzie A-1 (dokumentacja techniczna).” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy na kwotę do 300.000,00 zł.
24. Nr 16/157/07 - odwołano z dniem 20 marca 2007 roku Panią Barbarę
Dombrowską ze stanowiska dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego we Włocławku.
25. Nr 16/158/07 - powołano Pana Jarosława Chmielewskiego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku z dniem 21 marca 2007 roku
26. Nr 16/159/07 - upoważniono właściwych merytorycznie dyrektorów departamentów wraz (łącznie) z członkiem Zarządu w granicach kwot określonych w uchwale budżetowej na poszczególne zadania, przypisane do
realizacji departamentom według przedmiotowego zakresu ich działania
do składania oświadczeń woli w imieniu województwa, związanych z
prowadzeniem bieżącej działalności województwa, w zakresie czynności
prawnych, z których wynikają zobowiązania pieniężne.

KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
26.02.2007 - Wicemarszałek Województwa Włodzisław Giziński brał udział
w spotkaniu z Ministrem Zdrowia - Zbigniewem Religą na temat tworzenia sieci
szpitalnictwa w województwie pomorskim i programu działań profilaktycznych
w gminach wiejskich w województwach: pomorskim, zachodnio-pomorskim, warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim.
26.02.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski uczestniczył
w warsztatach szkoleniowych „Obowiązki sprawozdawcze w zakresie gospodarowania odpadami i opakowaniami”. Warsztaty adresowano do przedsiębiorców,
którzy wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach lub inne szkodliwe
dla środowiska produkty, wytwarzają odpady bądź prowadzą gospodarkę odpadami.
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27.02.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z samorządowcami:
• Wojciechem Jaranowskim - radnym wojewódzkim, Krzysztofem Wrzesińskim
- burmistrzem Lubrańca i Ryszardem Czynszakiem - przewodniczącym rady
miejskiej. Zwrócili się oni z prośbą o dofinansowanie przez samorząd województwa modernizacji ujęcia wodnego w Żydowie,
• Wojciechem Zawidzkim - burmistrzem Brześcia Kujawskiego, z którym rozmawiał na temat zagospodarowania zespołu parkowo - pałacowego w Wieńcu Zdroju i rozbudowie infrastruktury drogowej na terenie gminy.
27.02.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki i Wicemarszałek Województwa Włodzisław Giziński uczestniczyli w spotkaniu z Wiceministrem Zdrowia
- Jarosławem Pinkasem, które odbyło się w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
Omówiono sprawy koniecznych inwestycji w Centrum Onkologii w Bydgoszczy
i Włocławku i przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala im. dr J. Biziela w szpital
kliniczny.
27.02.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wziął udział
w uroczystym spotkaniu laureatów programu „Przedsiębiorca Fair Play 2006”
i „Gmina Fair Play 2006”, które miało miejsce w Sali Sesyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
27.02.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski spotkał się
z samorządowcami z powiatu grudziądzkiego i brodnickiego, na spotkaniu przedstawiano informacje dotyczące unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
28.02.2007 - Wicemarszałek Województwa Włodzisław Giziński uczestniczył
w konferencji pn. „Aktualny stan pediatrii i możliwości jej rozwoju w województwie kujawsko-pomorskim”, która odbyła się w Operze Nova w Bydgoszczy.
Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali: dyrektorzy szpitali, ordynatorzy oddziałów dziecięcych, konsultanci wojewódzcy, kierownictwo KujawskoPomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz
radni Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
28.02.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z Jackiem Kuźniewiczem, wiceprezydentem Włocławka. Rozmawiano na temat rozwoju miasta,
konsultowano również Regionalny Program Operacyjny i związane z tym ważne
inwestycje dla Włocławka.
01.03.2007 - Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora i Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkali się z przedstawicielami lokalnych mediów przy
wspólnym śniadaniu w toruńskiej Kamienicy pod Gwiazdą. Władze województwa
podczas spotkania z mediami podsumowały pierwsze sto dni swoich rządów
i przedstawiły plany na kolejne lata urzędowania.
01-02.03.2007 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt brał udział w Konwencie Marszałków Rzeczpospolitej Polskiej, który odbył się w Poznaniu.
02.03.2007 - Wicemarszałek Województwa Włodzisław Giziński spotkał się
z Elżbietą Strawińską - Dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala ObserwacyjnoZakaźnego w Toruniu, rozmowa dotyczyła konfliktu ze związkami zawodowymi.
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02.03.2007 - Wicemarszałek Włodzisław Giziński uczestniczył w spotkaniu z organizacjami zakładowymi NSZZ Solidarność działającymi w Operze Nova i Filharmonii Pomorskiej. Rozmawiano o sprawach pracowniczych oraz rozwoju
instytucji.
02.03.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki uczestniczył
w drugim dniu obrad Konwentu Marszałków, które miało miejsce w Gnieźnie.
Motywem przewodnim obrad były zagadnienia związane z przewozami regionalnymi.
02.03.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski brał udział
w uroczystości obchodów 60-lecia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci
i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy oraz 10-lecia nadania
placówce imienia gen. Stanisława Maczka.
03.03.2007 - Wicemarszałek Województwa Włodzisław Giziński i Przewodniczący Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Jarosław Katulski, uczestniczyli w konferencji PO RP „Razem dla Pacjenta” w Warszawie. Konferencję poświęcono dyskusji na temat sytuacji finansowej szpitali.
05.03.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki gościł w Urzędzie Marszałkowskim dyrektorów lokalnych oddziałów Caritasu. Podczas spotkania określano
kierunki współpracy organizacji z samorządem oraz wzmocnienie współdziałania
dla wspólnej realizacji zadań z zakresu polityki społecznej.
05.03.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki na regionalnej gali V edycji
programu gospodarczo-konsumenckiego „Solidna firma”, wręczył certyfikaty jakości pięciu firmom z Pomorza i Kujaw.
05.03.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski uczestniczył
w spotkaniu z samorządowcami z powiatu wąbrzeskiego w sprawie Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
05.03.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wziął udział
w spotkaniu informacyjnym w starostwie żnińskim, na którym poruszano problemy dotyczące konkursów ofert ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. W spotkaniu uczestniczyli również Starosta Żniński oraz Burmistrz Żnina.
06.03.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki odbył konsultacje
dotyczące odbioru autobusu szynowego nr 17. Spotkanie miało miejsce w siedzibie firmy PESA w Bydgoszczy.
06.03.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski spotkał się z
członkami Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.
06.03.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki spotkał się z dyrektorem Biura Podstrefy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Józefem
Ramlauem. Na spotkaniu były poruszane zagadnienia związane z eksploatacją
dróg wojewódzkich.
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07.03.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się ze Sławomirem
Kopyściem - radnym Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, senatorem
Andrzejem Personem i Rafałem Sobolewskim - Przewodniczącym Rady Miasta
Włocławka, z którymi rozmawiał na tematy związane z rozwojem miasta Włocławka.
07.03.2007 - Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Maciej Eckardt spotkał się z przedstawicielami Okręgowych Związków Piłki Nożnej z województwa kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego. Tematem spotkania
była budowa tzw. euroboisk.
07.03.2007 - Na zaproszenie Starosty Tucholskiego Piotra Mówińskiego, Członek Zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w spotkaniu, na którym przedstawiono problemy występujące na terenie powiatu tucholskiego oraz koncepcje
rozwoju tych terenów.
07.03.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski uczestniczył
w spotkaniu zespołu opiniująco - koordynującego, którego zadaniem była ocena i
zaopiniowanie projektu aktualizacji „Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego”.
08.03.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z Mirosławem
Satorą, prezesem fundacji Pro Omnibus i organizatorem XI Festiwalu Piosenki
Młodzieży Niepełnosprawnej w Ciechocinku oraz z Jerzym Sobierajskim- Przewodniczącym Rady Miasta Ciechocinka.
08.03.2007 - Marszałek województwa Piotr Całbecki spotkał się z uczniami i kadrą pedagogiczną I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Spotkanie odbyło się w ramach organizowanego przez to liceum Szkolnego
Festiwalu Kultury i Nauki.
08.03.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki spotkał się z komendantem Wojewódzkiej Straży Pożarnej, Powiatowej Straży Pożarnej w Mogilnie oraz Starostą Mogileńskim.
09.03.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z posłem Maciejem Świątkowskim - członkiem Sejmowej Komisji Zdrowia, z którym rozmawiał
na temat nowelizacji projektu ustawy o sieci szpitali. Poruszano też kwestię
wzrostu roli oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia w działalności Centrów
Zdrowia Publicznego.
09.03.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się ze Sławomirem
Kopyściem - radnym Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Janem
Ambrożewiczem - starostą włocławskim, Marianem Zielińskim - starostą radziejowskim, z którymi rozmawiał na temat
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007 - 2013.
09.03.2007 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt uczestniczył w Prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Urzędzie Wojewódzkim
w Bydgoszczy.
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09.03.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki uczestniczył
w uroczystym podpisaniu aneksu do umowy z PKP Przewozy regionalne oraz
w konferencji prasowej, zorganizowanej z okazji podpisania tego dokumentu.
09.03.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki uczestniczył
w odbiorze autobusów szynowych zakupionych ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Transport, które miało miejsce na stacji Toruń -Kluczyki.
12.03.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z Romanem
Tasarzem - burmistrzem Golubia-Dobrzynia i Wojciechem Kwiatkowskim - starostą Golubia-Dobrzynia, z którymi rozmawiał na temat rozwoju miasta.
12.03.2007 - Wicemarszałek Województwa Włodzisław Giziński wziął udział
w potkaniu z dyrekcją szpitala im. Biziela oraz dyrekcją szpitala dziecięcego
w Bydgoszczy. Na spotkaniu tym, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim
w Bydgoszczy, omówiono sytuację tych placówek.
12.03.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki na zaproszenie
Starosty Lipnowskiego Krzysztofa Baranowskiego, uczestniczył w spotkaniu dotyczącym współpracy samorządu lipnowskiego z Urzędem Marszałkowskim.
12.03.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski na zaproszenie Starosty Lipnowskiego Krzysztofa Baranowskiego, uczestniczył w spotkaniu
dotyczącym współpracy samorządu lipnowskiego z Urzędem Marszałkowskim.
13.03.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki wziął udział w spotkaniu
zorganizowanym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, w którym uczestniczyli również posłowie, rozmawiano na temat obszaru metropolitalnego.
13.03.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z Michałem Zaleskim, Prezydentem Torunia i jego zastępcami: Zbigniewem Fiderewiczem i Rafałem Pietrucieniem, z którymi konsultował temat „Toruń - Europejską Stolicą
Kultury”.
13.03.2007 - Wicemarszałek Województwa Włodzisław Giziński wziął udział
w spotkaniu władz województwa, wojewody oraz posłów z regionu w Urzędzie
Wojewódzkim w sprawie aglomeracji Bydgosko-Toruńskiej.
13.03.2007 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt wziął udział w spotkaniu na temat roli i znaczenia miasta Bydgoszczy w kontekście określenia zakresu zadań oraz formy organizacyjnej obszarów metropolitarnych. Spotkanie
odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.
14.03.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z Ryszardem
Brejzą, prezydentem Inowrocławia i Tadeuszem Majewskim, starostą Inowrocławia, z którymi rozmawiał na temat rozwoju miasta.
14.03.2007 - Marszałek Województwa Włodzisław Giziński przewodniczył komisji
konkursowej, wybierającej dyrektorów dwóch jednostek służby zdrowia podległych samorządowi województwa.
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14.03.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki spotkał się z zastępcą Prezydenta Bydgoszczy - Bolesławem Grygorewiczem, na spotkaniu
omawiano bieżące problemy związane z funkcjonowaniem Portu Lotniczego
w Bydgoszczy.
14.03.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki spotkał się
z Markiem Kowalczykiem, dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad
w Bydgoszczy, z którym rozmawiał na temat współpracy z samorządem województwa.
14.03.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki spotkał się z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego Zdzisławem Drabantem, spotkanie dotyczyło współpracy Wojewódzkiego Inspektoratu
Transportu Drogowego z samorządem województwa.

Sporządzono, 14 marca 2007 roku

