INFORMACJA NR 4a/2007
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 05.04.2007 DO 22.04.2007 R.
XXII POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z 05.04.2007 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację dot. aktualnej sytuacji na rynku pracy
w Województwie Kujawsko-Pomorskim z uwzględnieniem osób w szczególnej
sytuacji na rynku pracy.
2. Zarząd Województwa przyjął sprawozdanie z realizacji działań określonych
w Regionalnym planie działań na rzecz zatrudnienia na 2006 r. dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 28/07 - w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala im. dr
J. Biziela w Bydgoszczy
- Druk nr 29/07 - zmieniającej uchwałę w sprawie uczestnictwa województwa
kujawsko-pomorskiego w Inicjatywie Wspólnoty INTERREG III C (projekt
ADEP)
- Druk nr 31/07 - w sprawie przyjęcia Regionalnego Planu Działań na Rzecz
Zatrudnienia na 2007 rok
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 22/228/07 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie z wolnej ręki
na kontynuację prac związanych z rozbudową Topograficznej Bazy Danych
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2007 roku.
2. Nr 22/229/07 - przyjęto Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia
na 2007 rok.
3. Nr 22/230/07 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na dodruk 500 egzemplarzy albumu pod tytułem „Skarby Kujaw i Pomorza"
autorstwa Marka Chełmińskiego.
4. Nr 22/231/07 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego.
5. Nr 22/232/07 - zatwierdzono na rok 2007 harmonogram rzeczowo-finansowy
zadania pod nazwą „Zakup centrali telefonicznej, samochodu oraz partycypacja w kosztach modernizacji budynku" realizowanego przez Wojewódzki
Urząd Pracy w Toruniu.
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6. Nr 22/233/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania pod
nazwą „Modernizacja - remont Oddziału Intensywnego Nadzoru Noworodka"
na rok 2007 realizowanego przez SP ZOZ Wojewódzki Szpital im. dr J. Biziela
w Bydgoszczy.
7. Nr 22/234/07 - zmieniono uchwałę w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania inwestycyjnego 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.
8. Nr 22/235/07 - zatwierdzono Zbiorcze Zestawienie Kosztów zadania pod nazwą „Modernizacja przychodni oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej"
na lata 2005-2008 w obiektach Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej
w Bydgoszczy.
9. Nr 22/236/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok 2007
zadania pod nazwą „Modernizacja Przychodni oraz zakup sprzętu
i aparatury medycznej" w obiektach Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy na kwotę 1.826.139 zł.
10. Nr 22/237/07 - zmieniono uchwałę w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont obiektów"
na lata 2006 - 2007 w obiektach Kolejowym Sanatorium Uzdrowiskowym
w Inowrocławiu.
11. Nr 22/238/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok 2007
zadania pod nazwą „Remont obiektów" w obiektach Kolejowego Sanatorium
Uzdrowiskowego w Inowrocławiu.
12. Nr 22/239/07 - wnioskodawcom wym. w uchwale nie przyznano dofinansowania do robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji,
w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych
obiektów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,.
13. Nr 22/240/07 - przyznano dofinansowania do robót budowlanych dotyczących
obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wnioskodawcom: Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnem, Dom Pomocy Społecznej w Toruniu, Dom Pomocy
Społecznej w Browinie.
14. Nr 22/241/07 - wydano opinię o ośrodku pod nazwą Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Sanatorium „Julianówka" w Ciechocinku, ubiegającym się
o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe.
15. Nr 22/242/07 - wydano opinię o ośrodku pod nazwą „Polski Związek Niewidomych Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny im. Mariana Mikołaja Kaczmarka
w Ciechocinku, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących
grupy turnusowe.
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16. Nr 22/243/07 - wydano opinię o ośrodku pod nazwą Centrum Promocji Zdrowia „Sanvit" Spółka z o.o. w Ciechocinku, ubiegającym się o wpis do rejestru
ośrodków przyjmujących grupy turnusowe.
17. Nr 22/244/07 - wydano opinię o ośrodku pod nazwą „Uzdrowisko Wieniec"
Sp. z o.o. Zespół Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Zespół Sanatoryjne - Szpitalny Pawilon „Hel" w Wieńcu Zdroju, ubiegającym się o wpis
do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe.
18. Nr 22/245/07 - wydano opinię o ośrodku pod nazwą „Sanatorium Uzdrowiskowe „Wrzos" w Ciechocinku, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków
przyjmujących grupy turnusowe.
19. Nr 22/246/07 - przyznano 84 stypendia dla studentów w wysokości 380 złotych miesięcznie dla każdego studenta przez okres 4 miesięcy tj. od marca
2007 r. do czerwca 2007 r. roku akademickiego 2006/2007.
20. Nr 22/2487/07 - powołano komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych
w ramach otwartego konkursu ofert nr 13/2007 na wykonanie 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.
21. Nr 22/248/07 - zatwierdzono projekt założeń programowych i organizacyjnych
oraz projekt preliminarza kosztów „XVII Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT", odbywającego się w dniach od 26 maja do 1 czerwca
2007r., organizowanego przez Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu.
XXIII POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 10.04.2007 R.
1.
1. Zarząd Województwa z udziałem Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” omawiał aktualną sytuację w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Świeciu, w którym trzy organizacje związkowe weszły w spór zbiorowy z dyrekcją szpitala.
2. Zarząd Województwa omówił i przeanalizował wszystkie istotne problemy dot.
„Założeń do umowy ramowej o wykonanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w ramach służby publicznej w okresie od 9 grudnia 2007
roku do 11 grudnia 2010 roku”.
3. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji Targów TurystycznoOgrodniczych „Lato na Wsi 2007", które odbędą się w dniu 13 maja 2007 r.
w Minikowie.
2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 30/07 - w sprawie zatwierdzenia zmiany do Statutu Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 23/249/07 - powołano Kolegium Redakcyjne kwartalnika „Na Pomorzu i Kujawach” - Biuletynu Informacyjnego Funduszy Strukturalnych.
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2. Nr 23/250/07 - wyrażono zgodę Regionalnemu Zespołowi Opieki PaliatywnejDom Sue Ryder w Bydgoszczy na zakup ze środków własnych
i środków leasingu operacyjnego sprzętu i aparatury medycznej.
3. Nr 23/251/07 - zatwierdzono plan finansowy Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 r.
4. Nr 23/252/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok 2007
zadania pod nazwą „Modernizacja, adaptacja, remont obiektów szpitala i zakup sprzętu i aparatury medycznej” w obiektach Szpitala Wojewódzkiego
we Włocławku.
5. Nr 23/253/07 - nowe brzmienie otrzymał załącznik do uchwały Nr 3/16/06 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania pod nazwą „Modernizacja, adaptacja, remont obiektów szpitala i zakup sprzętu i aparatury
medycznej” na lata 2005 - 2007 w obiektach Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku.
6. Nr 23/254/07 - nowe brzmienie otrzymał załącznik do uchwały Nr 35/802/06
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania pod nazwą
„Modernizacja, adaptacja obiektów szpitala oraz zakup sprzętu i aparatury
medycznej” na lata 2005 - 2007 w obiektach Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
7. Nr 23/255/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok 2007
zadania pod nazwą „Modernizacja, adaptacja obiektów szpitala oraz zakup
sprzętu i aparatury medycznej” w obiektach Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
8. Nr 23/256/07 - do publicznej wiadomości zostanie podany wynik z przeprowadzonego w dniu 27 marca 2007 roku, drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 30.
XXIV POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 12.04.2006 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informacje dyrektora, Przewodniczącego Rady
Społecznej i przedstawicieli Rady Pracowników Wojewódzkiego Szpitala
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu dot. funkcjonowania tej jednostki.
Zarząd Województwa:
− zobowiązał Dyrektora Szpitala do przedstawienia do końca czerwca br. programu rozwoju szpitala na lata 2007-2015.
− uznał za niezbędne zakończenie sporu zbiorowego do końca maja br.
2. Zarząd Województwa przyjął „Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu za rok 2006",
którą przedstawi Ministrowi Środowiska, Sejmikowi Województwa KujawskoPomorskiego oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione
w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego od nru 37/07 do nru 43/07.

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 33/07 - w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2007.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 24/257/07 - przyjęto sprawozdanie rzeczowo-finansowe za I kwartał 2007
roku o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych przez samorząd województwa.
2. Nr 24/258/07 - wydano opinię o ośrodku pod nazwą Uzdrowisko Wieniec
Sp. z o.o. Zespół Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium
„Hutnik" w Wieńcu Zdroju, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków
przyjmujących grupy turnusowe.
3. Nr 24/259/07 - w uchwale Nr 9/52/07 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia Województwa
Kujawsko-Pomorskiego do „Programu wyrównywania różnic między regionami” w ramach obszaru A w 2007 r. zmieniono § 2, który otrzymał nowe
brzmienie „§ 2 Ustala się termin składania projektów przez beneficjentów
do dnia 20 kwietnia 2007 roku.”
4. Nr 24/261/07 - przyznano Pani Katarzynie Trzebiatowskiej pełniącej obowiązki
dyrektora Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle
Chorej w Bydgoszczy dodatek funkcyjny i motywacyjny na okres powierzenia
pełnienia obowiązków dyrektora.
XXV POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z 17 i 19.04.2006 R.
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją dot. sytuacji finansowej
i planów rozwojowych Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.

2. Zarząd Województwa zapoznał się z uchwałą Nr 55/2007 Składu Orzekają-

cego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia
2007 roku w sprawie pozytywnej opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2006 rok.

3. Zarząd Województwa podjął decyzję o objęciu patronatem Marszałka Województwa VIII Wojewódzkiego Forum Organizacji Pozarządowych
i Regionalnej Kampanii Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na rzecz wspierania rodziny pn. „Rodzina naszą wspólną sprawą”.
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 44/07 do nru 52/07.

6
2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 35/07 - w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej KujawskoPomorskiego Centrum Dziecka i Matki w Toruniu.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 25/262/07 - powołano komisję konkursową do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora w Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego Bydgoszczy.
2. Nr 25/263/07 - powołano komisję konkursową do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży
Przewlekle Chorej w Bydgoszczy.
3. Nr 25/264/07 - ogłoszono konkurs w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów:
1. Szkoły Policealnej Medycznej w Toruniu,
2. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy.
4. Nr 25/265/07 - powołano komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych
w ramach otwartego konkursu ofert nr 12/2007 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie
edukacji, oświaty i wychowania w 2007 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
5. Nr 25/266/07 - powołano komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych
w ramach otwartego konkursu ofert nr 11/2007 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie
nauki w 2007 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
6. 25/267/07 - powołano komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert nr 7, 8, 9, 10 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie pomocy społecznej w 2007 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku
publicznego.
7. Nr 25/268/07 - powołano grupę roboczą w celu prowadzenia prac nad wdrażaniem projektów systemowych w ramach działania 7.3 Równość szans dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
8. Nr 25/269/07 - wyrażono zgodę dla Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie
drzew.
9. Nr 25/270/07 - wyrażono zgodę dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie
drzew.
10. Nr 25/271/07 - powołano Panią Ksenię Agnieszkę Żółtowską-Gimińską na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
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11. Nr 25/272/07 - przeznaczono do sprzedaży zabudowaną nieruchomość stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, położoną w Toruniu
przy ul. Grunwaldzkiej 44/46 o pow. 0,0586 ha.
12. Nr 25/273/07 - wyrażono zgodę Koncernowi Energetycznemu ENEA S.A. Rejon Dystrybucji Świecie, ul. Wojska Polskiego 38A, na czasowe dysponowanie
częścią nieruchomości, stanowiącej własność Województwa KujawskoPomorskiego, położoną w Świeciu przy ul. Sądowej 18, w celu ułożenia przyłącza energetycznego kablowego nn do zasilania komory tłoczni ścieków.
13. Nr 25/274/07 - wyrażono zgodę Koncernowi Energetycznemu ENERGA S.A.
Oddział w Toruniu ul. Bema 128, na czasowe dysponowanie częścią nieruchomości stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego położoną w Toruniu przy ul. Paderewskiego 4/6, w celu ułożenia przyłącza energetycznego.
14. Nr 25/275/07 - wyrażono zgodę Gminie Miasta Włocławek na czasowe dysponowanie częścią nieruchomości stanowiącej współwłasność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Powiatu Włocławskiego i Skarbu Państwa położoną
we Włocławku przy ul. Cyganka 28, w celu wybudowania światłowodowego
rurociągu kablowego dla Włocławskiej Miejskiej Sieci Szerokopasmowej WMAN.
15. Nr 25/276/07 - ogłoszono otwarty konkurs ofert nr 16/2007 na realizację proinnowacyjnych badań dofinansowywanych z budżetu województwa w ramach zadania pod nazwą Regionalny Fundusz Badań i Wdrożeń.
16. Nr 25/277/07 - ustalono odmiany w ramach porejestrowego doświadczalnictwa
odmianowego do doświadczeń współfinansowanych przez Województwo
w 2007 roku.
17. Nr 25/278/07 - powołano komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych
w ramach otwartego konkursu ofert nr 14/2007 na wykonanie zadań publicznych
związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie turystyki
w 2007 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
18. Nr 25/279/05 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę medycznego sprzętu dermatologicznego.
19. Nr 25/280/07 - uchwalono regulamin konkursu Komisji Europejskiej „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości" na szczeblu wojewódzkim.
20. Nr 25/281/07 - wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjne Zakaźnemu im. T. Browicza w Bydgoszczy na wynajęcie w trybie bezprzetargowym Firmie Usługi Ochrony Mienia i Detektywistyczne „Szogun" Sp.
z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy pomieszczeń o łącznej powierzchni 20 m2
na okres od 1.04.2007 r. do 31.03.2010 r. z przeznaczeniem na szatnię
personelu, pomieszczenie portierni i pomieszczenie sanitarne.
21. Nr 25/282/07 - wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjne-Zakaźnemu im. T. Browicza w Bydgoszczy na zakup myjni ultradźwiękowej Sonic Irrigator PC+.
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22. Nr 25/283/07 - powołano komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych
w ramach otwartego konkursu ofert nr 5 na wykonanie w roku 2007 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie
promocji i ochrony zdrowia przez organizacje prowadzące działalność pożytku
publicznego.
23. Nr 25/284/07 - wyrażono zgodę Szpitalowi Wojewódzkiemu we Włocławku na zakup ze środków własnych komory laminarnej, mikrobiologicznej klasy II z dwoma
filtrami HEPA dla potrzeb Zakładu Higieny Szpitalnej.
24. Nr 25/285/07 - wyrażono zgodę Szpitalowi Wojewódzkiemu we Włocławku
na wynajęcie powierzchni 2 m2.
25. Nr 25/286/07 - zatwierdzono na rok 2007 harmonogram rzeczowo-finansowy
zadania pod nazwą „Modernizacja, adaptacja obiektów szpitala oraz zakup
sprzętu i aparatury medycznej" realizowanego przez SP ZOZ Wojewódzki
Szpital im. dr J. Biziela w Bydgoszczy.
26. Nr 25/287/07 - zatwierdzono na rok 2007 harmonogram rzeczowo-finansowy
zadania pod nazwą „Modernizacja, adaptacja obiektów szpitala oraz zakup
sprzętu i aparatury medycznej-zaliczka" na rok 2007 realizowanego przez SP
ZOZ Wojewódzki Szpital im. dr J. Biziela w Bydgoszczy.
27. Nr 25/288/07 - zatwierdzono na rok 2005-2007 Zbiorcze Zestawienie Kosztów
zadania pod nazwą „Modernizacja, adaptacja, obiektów szpitala oraz zakup
sprzętu i aparatury medycznej" w obiektach SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala
im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy.
28. Nr 25/289/07 - wykluczono z prawa do otrzymywania dotacji z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2007-2009 podmioty dotowane
w 2006 r. wymienione w załączniku do uchwały.
29. Nr 25/290/07 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Miejskiego Zarządu Dróg
we Włocławku o ustalenie lokalizacji dla inwestycji pn. Budowa ulicy Rybnickiej
we Włocławku.
30. Nr 25/291/07 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Miejskiego Zarządu Dróg
we Włocławku o ustalenie lokalizacji dla inwestycji pn. Budowa ulicy Planty II
(na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Kapitulnej) we Włocławku.
31. Nr 25/292/07 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Miejskiego Zarządu Dróg
we Włocławku o ustalenie lokalizacji dla inwestycji pn. Budowa ulicy Spokojnej
we Włocławku.
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KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
05.04.2007 - Członkowie Zarządu Województwa spotkali się z Biskupem Diecezji Toruńskiej Andrzejem Suskim z okazji ustanowienia sakramentów: Kapłaństwa i Eucharystii.
05.04.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki i Wicemarszałek Województwa
Maciej Eckardt spotkali się z siostrą Jolantą Kiszewską z Domu Pomocy Społecznej
w Chełmnie, która jest dyrektorem placówki i złożyli życzenia świąteczne.
10.04.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z Andrzejem Brzezińskim - burmistrzem Janikowa, z którym rozmawiał o bieżących problemach i rozwoju gminy.
11.04.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki gościł Konsula Generalnego
Chińskiej Republiki Ludowej - Xianga Zaoshenga, wizyta miała charakter kurtuazyjny.
Pan Xiang Zaosheng zanim objął stanowisko Konsula Generalnego ChRL był urzędnikiem w Departamencie Związku Radzieckiego i Europy Wschodniej MSZ ChRL,
Departamencie Europy Wschodniej i Azji Środkowej MSZ ChRL, Ambasady ChRL
na Węgrzech.
11.04.2007 - Wicemarszałek Województwa Włodzisław Giziński uczestniczył w konferencji poświęconej problematyce zachorowań na gruźlicę w województwie kujawsko-pomorskim. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: samorządów, KujawskoPomorskiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Bydgoszczy. Celem konferencji było wypracowanie wspólnej
strategii działań prowadzonych na wszystkich szczeblach władzy samorządowej
w zakresie przeciwdziałania zachorowań na gruźlicę wśród mieszkańców województwa.
11.04.2007 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt spotkał się z Michałem
Chorzępą - wiceprezesem Polskiego Związku Motorowego w Bydgoszczy, Czesławem Nosowiczem - wiceprezesem Polskiego Związku Motorowego ds. bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nadkom. Wiesławem Rzyduchem - naczelnikiem Wydziału
Ruchu Drogowego Wojewódzkiej Komendy Policji w Bydgoszczy, Wojciechem Śliwińskim - przedstawicielem Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Rozmawiano na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym i współpracy reprezentowanych przez gości
instytucji z Urzędem Marszałkowskim.
12.04.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki i Wicemarszałek Maciej Eckardt
spotkali się Kelvin Jonesem - sekretarzem generalnym EUFAMIA w Brukseli, Ingerem Nilsonem - prezydentem EUFAMIA, prof. dr hab. Aleksandrem Araszkiewiczem kierownikiem Zakładu Organizacji Opieki Psychiatrycznej i Promocji Zdrowia Psychicznego w Collegium Medium w Bydgoszczy.
Marszałek Województwa Piotr Całbecki przyjął członkostwo w Komitecie Honorowym
Europejskiego Kongresu EUFAMIA 2007. Kongres ten organizowany przez Związek
Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie „POL-FAMILIA” odbędzie się w dniach 14-16 września 2007r. w Toruniu. Celem działalności związku
jest udzielanie pomocy osobom dotkniętym chorobami psychicznymi oraz członkom
ich rodzin. Działalność stowarzyszeń skupionych w ramach Kongresu EUFAMIA, mająca charakter ogólnoeuropejski, wykorzystuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie
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psychiatrii i psychoterapii.
12.04.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z Andrzejem Wiśniewskim, przewodniczącym rady nadzorczej Toruńskich Wodociągów, z którym
konsultował kwestie finansowe dotyczące ujęcie w gminie Łysomice.
12.04.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki brał udział w uroczystych obchodach 15-lecia Caritasu Diecezji Toruńskiej, które miało miejsce w Dworze Artusa.
Podczas uroczystości najbardziej zasłużeni wolontariusze, przyjaciele i sponsorzy
otrzymali listy gratulacyjne od marszałka województwa. W uroczystej gali wzięli również udział biskup toruński Andrzej Suski, wiceszef Caritas Polska o. dr Zdzisław
Świniarski, samorządowcy, księża i zaprzyjaźnieni z organizacją przedsiębiorcy.
12.04.2007 - Wicemarszałek Województwa Włodzisław Giziński brał udział w spotkaniu rady muzealnej Muzeum Etnograficznego w Toruniu, podczas którego rozmawiano na temat przyszłości placówki i podsumowano dotychczasową działalność.
12.04.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki brał udział w obchodach X-lecia Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Izbicy Kujawskiej.
13.04.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki, Członkowie Zarządu Bartosz
Nowacki i Zbigniew Sosnowski brali udział w uroczystym zakończeniu XIII edycji
Ogólnopolskiego Konkursu „Rolnik Farmer Roku”; Audytorium Novum Uniwersytetu
Techniczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy.
„Rolnik Farmer Roku” to konkurs promujący nowoczesne rozwiązania w rolnictwie
oraz producentów, którzy osiągają najlepsze rezultaty dzięki dostosowywaniu swojego warsztatu pracy do wciąż zmieniającej się sytuacji na rynku rolnym. Tegoroczni
laureaci nagrody otrzymali z ręki ministra rolnictwa wicepremiera Andrzeja Leppera.
Obecni na uroczystości byli również Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Zbigniew Hoffmann oraz wiceminister rolnictwa Jan Ardanowski.
13.04.2007 - Wicemarszałek Województwa Włodzisław Giziński uczestniczył
w spotkaniu w Operze Nova, na którym dyrektor placówki prezentował obiekt oraz
plany inwestycyjne. Rozmawiano również o zbliżającym się bydgoskim festiwalu operowym. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz regionalnych oraz wspierający placówkę biznesmeni.
13.04.2007 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki uczestniczył w uroczystym odbiorze
autobusów szynowych, które miało miejsce w siedzibie firmy PESA S.A w Bydgoszczy.
16.04.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki zorganizował konsultacje
na temat Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” oraz „Innowacyjna
Gospodarka” w Hotelu Filmar.
W spotkaniu udział wzięli parlamentarzyści i senatorzy z regionu Kujawsko-Pomorskiego, rektorzy uczelni wyższych, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Marzanna
Drab, starostowie, prezydenci miast, przewodniczący klubów radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem spotkania było stworzenie apelu do Minister Rozwoju Regionalnego Grażyny Gęsickiej w sprawie uwzględnienia w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka większej
ilości inwestycji z województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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16.04.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z prof. Bronisławem
Siemienieckim, Kierownikiem Zakładu Technologii Kształcenia Instytutu Pedagogiki
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Na spotkaniu dyskutowano na temat konferencji
„Media w edukacji - szanse i zagrożenia”, która odbyć się w dniach 28-29 maja br.
16.04.2007 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt brał udział w gali finałowej „Lodołamacze 2007”, podczas której najlepszym pracodawcom osób niepełnosprawnych z województwa kujawsko-pomorskiego wręczono statuetki i tytuły Lodołamaczy 2007.
Wśród wyróżnionych znaleźli się:
 PPH „Zelan” Antoni Zieliński z Nakła nad Notecią (w kategorii: zakład pracy chronionej),
 Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych sp. z o.o. z Brześcia Kujawskiego (w kategorii: otwarty rynek pracy),
 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (w kategorii: pracodawca, który
nie jest przedsiębiorcą),
 Marek Czukiewski, właściciel firmy PUH Angoba z Torunia (w kategorii: przedsiębiorca - osoba niepełnosprawna).
Przyznano też tytuły: Lodołamacza Specjalnego, który otrzymał prezes KujawskoPomorskiego Stowarzyszenia Osób z Chorobą Parkinsona w Inowrocławiu - Lucjanowi Piekańskiemu, oraz Super Lodołamacza dla wąbrzeskiego Stowarzyszenia
Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski. Gala finałowa regionalnego etapu konkursu,
któremu patronuje małżonka prezydenta RP odbyła się w Bydgoszczy.
16.04.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki na zaproszenie Poland Tokai Okay Manufacturing Sp.z o.o. wziął udział w uroczystości "zawieszenia
wiechy" na budowie nowego zakładu produkcyjnego w Ostaszewie k.Torunia.
17.04.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z przedstawicielami Tucholskiego Bractwa Kurkowego: Andrzejem Wagnerem - prezesem tucholskiego bractwa i szefem Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej, Mariuszem Słomińskim i Czesławem Mientkim; w spotkaniu uczestniczył również
radny województwa Jarosław Katulski.
Przedmiotem dyskusji było wsparcie Urzędu Marszałkowskiego dla „Europejskich
Spotkań Strzelców” w roku 2012. Tucholskie Bractwo Kurkowe wygrało konkurs
na zorganizowanie tego przedsięwzięcia. Szacuje się, że „Europejskie Spotkania
Strzelców” przyciągną do Tucholi w 2012 roku 10000 strzelców, w tym ponad 8000
spoza granic Polski. Marszałek zadeklarował chęć wsparcia imprezy.
17.04.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski spotkali się z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska Krzysztofem Zarembą. Celem spotkania była prezentacja przyjętego kilka
miesięcy temu przez rząd dokumentu „Krajowy plan gospodarki odpadami 2010”
oraz obowiązków i wytycznych wynikających z niego dla poszczególnych szczebli
samorządów.
18.04.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki brał udział w prezentacji programu Rewitalizacji i Rozwoju Bydgoskiego Węzła Wodnego, które miało miejsce
w Bydgoszczy podczas drugiego dnia wyjazdowego posiedzenia sejmowej Komisji
Infrastruktury.
Po posiedzeniu marszałek zaprosił posłów na wspólny obiad do restauracji Gallery
w Bydgoszczy.
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18.04.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki uczestniczyli
w uroczystej gali wręczenia statuetek i certyfikatów „Gazele Biznesu 2006”, która została zorganizowana przez „Puls Biznesu” w Teatrze im. Wiliama Horzycy w Toruniu.
18.04.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki spotkał z przedstawicielami firmy PCC Rail oraz ARRIVA. Rozmawiano o warunkach, jakie będzie musiał
spełnić przyszły partner województwa, który będzie świadczył usługi w ramach kolejowych przewozów pasażerskich na terenie naszego województwa.
18.04.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski brał udział
w posiedzeniu Rady Programowej Porozumienia Zielone Płuca Polski, które odbyło
się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
19-20.04.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki uczestniczył w Konwencie
Marszałków, które odbyło się we Wrocławiu. Tematyka obrad skupiała się na zagadnieniach związanych z rozwojem regionalnym oraz projektach zmian z ustawie
o PKP.
19.04.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki spotkał się
z przedstawicielami VEOLI TRANSPORT. Było to kolejne z serii wstępnych spotkań,
które prowadzi Zarząd Województwa poszukując potencjalnego partnera do świadczenia kolejowych przewozów pasażerskich w Kujawsko-Pomorskiem.
20-22.04.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki uczestniczył w XVI Konferencji REFE - „Potencjał inwestycyjny Europy Środkowo-Wschodniej”. Targi REFE
to jedna z największych i najbardziej prestiżowych imprez organizowanych z myślą
o inwestorów z całego świata, która z każda edycją zdobywa coraz większą popularność i uznanie rynku nieruchomości, inwestycji i finansów z Europy, Azji i USA.
21.04.2007 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt brał udział w XI Forum
Polonijnym „Przyjrzyjcie się powołaniu Waszemu”, które odbyło się w Wyższej Szkole
Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W czasie trwania forum odbyły się panele
dyskusyjne poświęcone kulturze, nauce i sztuce, zostało również odsłonięte popiersie gen. Józefa Hallera.
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