INFORMACJA NR 3a/2007
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES 15-25.03.2007 R.
XVII POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z 15.03.2007 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął stanowisko dotyczące listu do Premiera RP
w sprawie przywrócenia na rządową listę podstawowego indykatywnego
wykazu indywidualnych projektów dużych dla Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko projektu budowy dwóch przebiegających
przez nasz region odcinków drogi ekspresowej S-5, Nowe Marzy-Bydgoszcz oraz Bydgoszcz-Żnin, oraz wpisanie na tę listę projektu poszerzenia drogi krajowej S-10, łączącej Bydgoszcz z Toruniem.
2. Zarząd Województwa przyjął informację w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, które wpłynęły
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i wojewódzkich
osób prawnych w 2006 roku.
3. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o współorganizacji III etapu i koncertu laureatów VII Międzynarodowego Konkursu
Młodych pianistów Arthur Rubinstein in Memoriam w dniach 26-29 marca
2007 r.
4. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego od nru 22/07 do nru 23/07.
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
-

Druk Nr 10/07 - projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
przyjęcia programu pn. „Regionalny Program Zwalczania Otyłości
u Dzieci i Młodzieży”

-

Druk Nr 12/07 - w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. T. Browicza
w Bydgoszczy

-

Druk Nr 24/07 - w sprawie wyrażenia woli organizacji Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w sportach halowych, letnich oraz biegach przełajowych w latach 2008-2011

-

Druk Nr 25/07 - projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu świadczenia usług publicznych w zakresie regionalnych kolejowych przewozów osób.
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3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 17/160/07 - udzielono pełnomocnictwa Panu Wacławowi Filarowi
do udziału i wykonywania w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. w dniu 15 marca 2007 r.
2. Nr 17/161/07 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie zapytania o cenę na dostawę papieru kserograficznego do urządzeń biurowych i drukowania.
3. Nr 17/162/07 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów spożywczych w 2007 roku
na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego.
4. Nr 17/163/07 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie ogółu czynności faktycznych
i prawnych mających na celu doprowadzenie do wypłat odszkodowań
poszkodowanym klientom Open Travel Group Sp. z o.o. z tytułu gwarancji ubezpieczeniowych w zakresie roszczeń zgłoszonych do dnia 8 lutego
2007r.
5. Nr 17/164/07 - odwołano członków Rady Nadzorczej Toruńskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu:
1. Ryszarda Muchewicza
2. Waldemara Modrzyńskiego
Powołano na członków Rady Nadzorczej Toruńskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu:
1. Lecha Jaworskiego
2. Marka Smoczyka.
6. Nr 17/165/07 - wyznaczono Pana Tomasza Stybaniewicza jako kandydata - przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na nowego
członka Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.
7. Nr 17/166/07 - ogłoszono konkurs w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów:
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle
Chorej w Bydgoszczy,
- Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy.
8. Nr 17167/07 - wyrażono zgodę na likwidację zużytego mienia Zespołu
Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy.
9. Nr 17/168/07 - dokonano oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionego do rybactwa - Gospodarstwo Rybackie Włocławek Sp. z o.o. w Szpetalu Górnym.
10. Nr 17/169/07 - przyznano nagrody finansowe Zarządu Województwa Ku-

3
jawsko-Pomorskiego osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju i upowszechniania sztuki teatralnej w województwie z okazji wojewódzkich
obchodów święta Międzynarodowego Dnia Teatru.
XVIII POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 20.03.2007 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2006 rok
2. Zarząd Województwa przyjął informację finansową za rok 2006 dotyczącą przyznanych dofinansowań na podstawie konkursów w trybie
ustawy o pożytku publicznym na realizację zadań publicznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3. Zarząd Województwa przyjął sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2006 rok.
4. Zarząd Województwa przyjął sprawozdanie o udzielonych dotacjach na
realizację zadań publicznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego zleconych w trybie art.118 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (ze zm.) w związku z art.238 ust. 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych za 2006 rok
5. Zarząd Województwa przyjął informacje przedstawione przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu:
- o stanie realizacji grantu EURES 2006/2007
- z realizacji programu edukacyjnego Leonardo da Vinci projekt „Kształcenie animatorów gospodarczych w rozszerzającej się Europie"
w 2006 roku.
- z realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego według stanu na 15 marca 2007 r.
- z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów
Ludzkich - wg stanu na 15 marca 2007 r.
- o sposobie wykorzystania środków Funduszu Pracy na realizację
Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL 2004-2006 - w 2007 r.
- o planowanym wykorzystaniu środków Funduszu Pracy na realizację
Programu „Praca I Środowisko 2007"
- o sposobie wykorzystania środków Funduszu Pracy na realizację
Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL 2004-2006 - w 2007 r.
2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 22/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 18/170/07 - przyjęto sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2006 rok.
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2. Nr 18/171/07 - Określono organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej - regulamin pracy komisji przetargowej.
Powierzono Dyrektorowi Departamentu Administracji Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Panu Markowi Smoczykowi podpisywanie protokołów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonywanie czynności przewidzianych dla kierownika zamawiającego określonych
w regulaminie.

3. Nr 18/172/07 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów biurowych
z przeznaczeniem na bieżące potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
4. Nr 18/173/07 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie projektu graficznego, korekty, składu,
przygotowanie do druku oraz druk Biuletynu Informacyjnego Funduszy
Strukturalnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Na Pomorzu i Kujawach”.
5. Nr 18/174/07 - przyjęto roczny raport z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i innych Uzależnień oraz HIV/AIDS w Województwie KujawskoPomorskim w 2006 roku w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
6. Nr 18/175/07 - wprowadzono zmiany w uchwale Nr 8/47/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2007 roku
w sprawie prac nad Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki.
7. Nr 18/176/07 - powołano komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2007 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury w 2007 przez organizacje prowadzące działalność
pożytku publicznego.
8. Nr 18/177/07 - ogłoszono nabór wniosków na wsparcie wykonania zadań
publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2007 roku
dla spółek wodnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.
Ostateczny termin składania wniosków upływa dnia 20 kwietnia 2007 r.

9. Nr 18/178/07 - dokonano zmiany w załączniku do uchwały Nr 8/162/06
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania pod
nazwą „Modernizacja oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej” na lata
2006 - 2007 w obiektach Bydgoskiego Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy.
10. Nr 18/179/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2007 zadania pod nazwą „Modernizacja oraz zakup sprzętu i aparatury
medycznej” w obiektach Bydgoskiego Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy w poz. 4 i 5.
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11. Nr 18/180/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2007 zadania pod nazwą „Przebudowa skrzyżowań dróg wojewódzkich
nr 541 i nr 559 w m. Kamień Kotowy” realizowanego przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy.
12. Nr 18/181/07 - zatwierdzono na rok 2007 harmonogram rzeczowo-finansowy zadania pod nazwą „Modernizacja, remont obiektów szpitala oraz
zakup sprzętu i aparatury medycznej” realizowanego przez Regionalny
Zespół Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy.
13. Nr 18/182/07 - przedłożono sprawozdanie z realizacji programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2006.
14. Nr 18/183/07 - postanowiono dokonać darowizny na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L Rydygiera w Toruniu trzech zestawów
TELE-EKG, stanowiących mienie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
15. Nr 18/184/07 - do publicznej wiadomości zostaną podane wyniki z przeprowadzonego w dniu 5 marca 2007r. piątego przetargu na sprzedaż 7
działek położonych w Świeciu przy ul. Sądowej 18.
16. Nr 18/185/07 - wyrażono zgodę Operze Nova w Bydgoszczy na przekazanie w formie darowizny na rzecz Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 20.
17. Nr 18/186/07 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Wójta Gminy Tłuchowo o ustalenie lokalizacji dla inwestycji polegającej na przebudowie
drogi gminnej nr 170910C Kozioróg Leśny - Wyczałkowo, o dl. 2,254 km
w gminie Tłuchowo.
18. Nr 18/187/07 - ogłoszono przetarg pisemny nieograniczony na łączną
sprzedaż działek stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, położonych w Tleniu.
XIX POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 22.03.2007 R.
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją dotyczącą ubiegania się
w 2016 roku Miasta Toruń o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.
Zarząd Województwa zaakceptował wniosek, aby zawrzeć list intencyjny, który
wyrażałby wolę współpracy Miasta Torunia oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w tym zakresie.
Wolą Zarządu Województwa jest to, aby przedsięwzięcie miało charakter powszechny, ogólnowojewódzki i mogło angażować się w to przedsięwzięcie całe
społeczeństwo województwa, wszyscy mieszkańcu regionu.

2. Zarząd Województwa przyjął informację w sprawie potrzeby ustalenia zasad dzierżawy autobusów szynowych eksploatowanych przez PKP Kujawsko-Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Bydgoszczy.
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3. Zarząd Województwa przyjął postanowienie Nr 25/07 w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk Nr 23/07 - projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Dofinansowania Projektów Inwestycyjnych
zgłoszonych do realizacji w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu
Finansowego na lata 2006 -2011 zgodnie z załącznikiem do uchwały
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 19/188/07 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę papieru listowego, kopert i teczek z nadrukiem herbu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Nr 19/189/07 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na dostawę medycznego sprzętu dermatologicznego.
3. Nr 19/190/07 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na kontynuację prac związanych z rozbudową Topograficznej Bazy
Danych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2007 roku.
4. Nr 19/191/07 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę hotelową dla uczestników XIV Forum Gospodarczego
w Ciechocinku w dniach 2-3 kwietnia 2007 roku w trybie z wolnej ręki.
5. Nr 19/192/07 - zmieniono uchwałę w sprawie wykonania uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie likwidacji zakładu
budżetowego.
Termin zakończenia likwidacji Centralnej Pralni Służby Zdrowia w Toruniu ustalono na dzień 30.06.2007 roku.

6. Nr 19/193/07 - unieważniono przetarg przeprowadzony w dniu 12 lutego
2007r. na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w Strzelnie przy
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
7. Nr 19/194/07 - ogłoszono otwarty konkurs ofert nr 15 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa
w zakresie bezpieczeństwa, porządku, publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej w 2007r przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
Ostateczny termin składania ofert wyznaczono na 23 kwietnia 2007 roku.

8. 19/195/07 - środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przyznane przez Zarząd Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2007 rok w wysokości
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3.567.473,00 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:
1) udzielenie pomocy zakładom pracy chronionej.
2) dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.
3) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej.

9. 19/196/07 - udzielono pełnomocnictwa Pani Renacie Jakubowskiej Dyrektorowi Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy do
działań związanych z realizacją projektu „eCLILt" w ramach europejskich
programów Lifelong Leaming Programme Comenius Multiiateral Projects, z wyłączeniem zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Samorządu Województwa.
10. 19/197/07 - wyrażono zgodę na likwidację składników majątkowych Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
(sprzętu, środków trwałych i pozostałych środków trwałych).
11. 19/198/07 - dokonano okresowej oceny planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, w skład której wchodzi:
1) Przegląd zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
2) Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego,
3) Ocena realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
15.03.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z Grzegorzem
Roszakiem - radnym Sejmiku Województwa, Ewarystem Matczakiem - burmistrzem Strzelna i Andrzejem Koniecznym - sekretarzem Urzędu Gminy Strzelno, z którymi rozmawiał na temat rozwoju kompleksu sportowo-rekreacyjnego
w Strzelnie.
15.03.2007 - Wicemarszałek Województwa Włodzisław Giziński spotkał się
z ks. Tomaszem Cylem - dyrektorem katolickiej szkoły podstawowej w Bydgoszczy, z którym rozmawiał na temat inwestycji placówki.
15.03.2007 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt wziął udział w posiedzeniu Prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Bydgoszczy, które odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Przedmiotem
obrad Prezydium była sprawa, dotycząca konfliktu w Inowrocławskich Kopalniach Soli „SOLINO” S.A.
15.03.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki udział w spotkaniu w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie.
Głównym tematem spotkania był rozwój gospodarczy regionów.
15.03.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki brał udział
w uroczystej gali wręczenia nagród firmom w konkursie „Cent For Future”, którego celem jest promocja nowych firm, usług i produktów dostępnych na polskim rynku, rokujących na sukces w skali kraju i Unii Europejskiej.
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16.03.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z franciszkanami z kościoła św. Piotra i Pawła.
16.03.2007 - Wicemarszałek Województwa Włodzisław Giziński wziął udział
w zjeździe pielęgniarek i położnych w Bydgoszczy, na którym wygłosił przemówienie, w którym docenił poświęcenie, z jakim wykonują swój zawód.
16.03.2007 - Wicemarszałek Województwa Włodzisław Giziński spotkał się
z samorządowcami i działaczami społecznymi z Kruszwicy, którzy zwrócili się
o wsparcie finansowe programu ratowania zabytkowej wieży kruszwickiej.
16.03.2007 - Wicemarszałek Maciej Eckardt spotkał się z Tomaszem Mówińskim - starostą Tucholi, z którym rozmawiał na temat rozwoju turystycznego Tucholi i okolicy.
16.03.2007 - Wicemarszałek Maciej Eckardt spotkał się z Wojciechem Głomskim - burmistrzem Kamienia Krajeńskiego, z którym konsultował budowę hali
sportowej w tej miejscowości.
16.03.2007 - Wicemarszałek Maciej Eckardt spotkał się z Franciszkiem Toczko
- burmistrzem Więcborka, z którym omawiał tematy budowy obwodnicy i skanalizowania części turystycznej miasta.
16.03.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski uczestniczył
w spotkaniu w Ministerstwie Rolnictwa w sprawie budowy przepławek dla ryb
dwuśrodowiskowych.
19.03.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki złożył wizytę Robertowi
Malinowskiemu - Prezydentowi Miasta Grudziądza, z którym rozmawiał na temat kluczowych programów dla miasta. Podczas spotkania zapoznał się również z inwestycjami przeprowadzanymi przez Szpital Miejski.
W spotkaniu wzięli udział również: poseł Jan Wyrowiński, radni sejmiku Jarosław Katulski i Marek Bruzdowicz.
19.03.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki uczestniczył w obchodach
26. rocznicy Bydgoskiego Marca ’81.
19.03.2007 - Wicemarszałek Województwa Włodzisław Giziński spotkał się
z władzami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, z którymi omawiał dotychczasową działalność placówki i konsultował kwestie finansowe.
19-21.03.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki brał udział
w „Forum Biznesu Polska 2007" w Grazu (Austria). Rozmowy dotyczyły podjęcia inicjatyw współpracy międzyregionalnej w szczególności w zakresie realizacji projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii oraz innych projektów
realizowanych ze środków UE.
19.03.2007 - na zaproszenie starosty radziejowskiego Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski uczestniczył w spotkaniu, które było poświęcone
możliwościom sfinansowania i wykonania konserwacji Kanału Głuszyńskiego,
spotkanie odbyło się w Osięcinach w Gminnym Ośrodku Kultury.
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20.03.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki i Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt spotkali się z Andrzejem Tomczykiem - członkiem
lokalnej organizacji turystycznej w Bydgoszczy i prezesem fundacji „Kanał Bydgoski”, który zaprezentował problemy oraz możliwości rozwoju Kanału Bydgoskiego i systemu rzecznego w województwie.
20.03.2007 - Marszalek Województwa Piotr Całbecki i Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt spotkali się z władzami Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej we Włocławku: rektorem Krzysztofem Kuczyńskim, kanclerzem Januszem Baranowskim i Krystyną Niemczyk, z którymi konsultował Regionalny
Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
ze szczególnym uwzględnieniem II etapu rozbudowy Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej we Włocławku.
20.03.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki i Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt spotkali się z: Tomaszem Zaboklickim - prezesem PESA, Jackiem Prześlugiem - doradcą i konsultantem CTL Warszawa, Krzysztofem Sędzikowskim - dyrektorem zarządzającym CTL, tematem rozmów były
kwestie związane z regionalnymi przewozami pasażerskimi w latach 20082010.
20.03.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki uczestniczył w obchodach
85-lecia Oddziału Miejskiego PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu, podczas
których wręczył wyróżnionym odznaczenia resortowe.
20.03.2007 - Wicemarszałek Województwa Włodzisław Giziński uczestniczył
w spotkaniu poświęconemu podpisaniu porozumienia dotyczącego realizacji
Regionalnego Programu Wczesnego Wykrywania Nowotworów Skóry, który ma
na celu wczesne wykrywanie i skuteczne leczenie groźnych chorób onkologicznych skóry.
21.03.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z Markiem
Kowalczykiem - dyrektorem bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, z którym konsultował układ sieci drogowej w województwie i możliwości jej rozwoju.
21.03.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki odwiedził Chełmno, gdzie:
- spotkał się z burmistrzem Chełmna, wójtami gmin: Chełmna, Stolno, Papowo
Biskupie, Lisewo , Kijewo Krajeńskie i Unisław, z którymi rozmawiał na temat
możliwości pozyskiwania środków unijnych w okresie programowania 20072013, konsultowano perspektywy realizacji inwestycji Kujawsko-Pomorskiej
Sieci Informacyjnej i jej wykorzystania przez jednostki samorządu oraz instytucje, poruszono również temat reaktywizacji połączenia kolejowego Unisławia z Bydgoszczą i Toruniem w związku z planami usytuowania w tej miejscowości Wytwórni Mas Bitumicznych,
- złożył wizytę w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez stowarzyszenie Ludzie-Ludziom, które organizowane są dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu,
- spotkał się z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Wincentego a’Paulo.
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21.03.2007 - Wicemarszałek Województwa Włodzisław Giziński brał udział
w posiedzeniu komisji kultury w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Bydgoszczy,
członkowie komisji rozmawiali na temat sytuacji lokalowej bydgoskiego WOK-u
i toruńskiego Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury.
21.03.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski brał udział
w spotkaniu dotyczącym produktu regionalnego, które miało miejsce w Ośrodku
Doradztwa Rolniczego w Przysieku.
22.03.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z Januszem
Mikułą -podsekretarzem stanu, z którym omawiał projekty indykatywne.
22.03.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski brał udział
w konferencji "Odnawialne źródła energii szansą samowystarczalności i rozwoju
regionalnego Polski", która odbyła się w brodnickim Domu Kultury.
23.03.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z Kazimierzem
Kowalskim - dyrektorem Teatru Wielkiego w Łodzi, z którym konsultował organizację X Jubileuszowego Festiwalu Operowo-Operetkowego w Ciechocinku.
23.03.2007 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt rozmawiał w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie z wiceministrem Bogusławem Kowalskim
w sprawie budowy dróg S 5, S 10 oraz możliwości stworzenia turystycznego
transportu rzecznego w województwie kujawsko-pomorskim.
23.03.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki spotkał z członkami Zarządu Dróg Wojewódzkich, kierownikami rejonów oraz naczelnikami,
na którym omawiano działalność w poszczególnych jednostkach.
23.03.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski uczestniczył
w uroczystym otwarciu kolektora tranzytowego Zbiczno-Brodnica, które odbyło
się w Pokrzydowie.
23.03.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski uczestniczył
w obchodach 145-lecia najstarszego w Polsce Banku Spółdzielczego w Brodnicy.
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