INFORMACJA NR 5/2007
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 23.04.2007 DO 16.05.2007 R.
XXVI POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z 24.04.2007 R.
1.
1. Zarząd Województwa wstępnie zapoznał się z założeniami funkcjonowania Funduszu Wsparcia (solidarnościowego) w ramach Budżetu Samorządu Województwa na 2007 r.
Fundusz skierowany będzie na wspieranie zadań własnych samorządów lokalnych w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej, jak też na przygotowanie do realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych (opracowanie dokumentacji, studium wykonalności, wykup terenów itp.).
Beneficjentami pomocy będą samorządy gmin, których sytuacja społeczno-gospodarcza uniemożliwia samodzielną realizację zadań istotnych z punktu widzenia kreowania rozwoju, zaspokajania potrzeb oraz poprawy poziomu życia
mieszkańców.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 26/293/07 - dokonano oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionego do rybactwa - Piotra
Stablewskiego, zam. Niewolno 43/1; 62-240 Trzemeszno.
2. Nr 26/294/07 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie z wolnej
ręki, którego przedmiotem jest dodruk albumu pod tytułem „Skarby Kujaw i Pomorza” autorstwa Marka Chełminiaka.
3. Nr 26/295/07 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Burmistrza Brodnicy
o ustalenie lokalizacji dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej „Przeprawy mostowej” od ulicy Lidzbarskiej, na wysokości ulicy
eromskiego, następnie mostem i estakadą - od ulicy Nad Drwęcą i dalej
wzdłuż istniejącej ulicy Nad Drwęcą do ulicy Mostowej w Brodnicy.
4. Nr 26/296/07 - wyznaczono Pana Piotra Karpińskiego do powoływanych
przez Polski Związek Łowiecki komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy dla uzyskania podstawowych, selekcjonerskich i sokolniczych uprawnień do wykonywania polowania i egzaminy uzupełniające
dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej dla uzyskania
uprawnień do wykonywania polowania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
Utraciła moc uchwała Nr 2/24/06 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie powołania przedstawiciela Zarządu Województwa do składu komisji egzaminacyjnych przeprowadzających
egzaminy dla uzyskania uprawnień do wykonywania polowań.

5. Nr 26/297/07 - zmieniono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2007 zadania pod nazwą „Modernizacja, adaptacja, remont obiektów
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szpitala oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej” w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy zatwierdzony uchwałą Zarządu Województwa Nr 13/89/07 z dnia 20 lutego
2007 r.
6. Nr 26/298/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
pod nazwą „Remont dachów budynków muzealnych” w Muzeum Ziemi
Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
7. Nr 26/299/07 - załącznik do uchwały Nr 7/138/06 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia
Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadań inwestycyjnych pod nazwą „Budowa Wydziału Farmacji Collegium Medicum” na lata 2005-2007 realizowanego przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
8. Nr 26/300/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2007 zadania pod nazwą „Budowa Wydziału Farmacji Collegium Medicum” realizowanego przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
XXVII POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 26.04.2007 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął bilans z wykonania budżetu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r.
2. Zarząd Województwa przyjął bilanse łączne za 2006 rok samorządowych
jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- jednostek budżetowych,
- gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych,
- zakładów budżetowych.
3. Zarząd Województwa przyjął informację o zaległych należnościach
przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych za I kwartał 2007 roku.
Wykazane na dzień 31.03.2007 r. zaległości w wysokości 57.277,83 złotych
wynikają z niezachowania terminu płatności rat określonych w decyzjach.
Łączna kwota odsetek wynosi 11.310,00 zł.
Naliczone na dzień 31.03.2007 r. zaległości i odsetki dotyczą:
- opłaty produktowej,
- opłaty za korzystanie ze środowiska.

4. Zarząd Województwa przyjął informację o udzielonej pomocy publicznej
za I kwartał 2007 roku.
Łączna wartość netto udzielonej pomocy publicznej przez Województwo
w okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2007 r. do 31.03.2007 r. wynosi
39.003.598,33 zł i została udzielona 31 podmiotom. W I kwartale 2007 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 (forma pomocy,
3) ulgi w opłacie za korzystanie ze środowiska.
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5. Zarząd Województwa przyjął informację kwartalną z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do dnia 31.03.2007 roku. Do dnia 31 marca 2007 r.
Województwo Kujawsko-Pomorskie uzyskało dochody budżetu państwa przy realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w łącznej wysokości 13.680,49 zł.

6. Zarząd Województwa przyjął kwartalne sprawozdania o dotacjach i o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca l kwartału 2007 roku.
W okresie sprawozdawczym od początku roku do dnia 31 marca 2007 r. planowane dotacje związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami wyniosły 31.981.695 zł. Do dnia 31 marca 2007 roku Województwo
Kujawsko-Pomorskie otrzymało środki w wysokości 2.378.660 zł, co stanowi
7,44% ogólnej kwoty planowanych dotacji.

7. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego od nru 56/07 do nru 61/07.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 27/301/07 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego.
2. Nr 27/302/07 - zatwierdzono Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Toruniu.
Utracił moc poprzedni Regulamin Organizacyjny WUP zatwierdzony Uchwałą
Nr 20/399/06 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 10 maja 2006 r.

3. Nr 27/303/07 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup subskrypcji na aktualizację systemu pomocy prawnej Lex
na kolejny rok w trybie z wolnej ręki.
Do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powołano komisję przetargową.

4. Nr 27/304/07 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z podziałem na dwie części: na dostawę 10
urządzeń wielofunkcyjnych, przeznaczonych na wyposażenie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (część I) oraz
2 urządzeń kopiujących: 1 kserokopiarki szerokoformatowej i 1 kserokopiarki - przeznaczonych na wyposażenie Biura Geodety Województwa
(część II) dwóm wykonawcom z podziałem na dwie części: część I
i część II.
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5. Nr 27/305/07 - pozytywnie oceniono wypełnianie obowiązku prowadzenia
racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionego do rybactwa Jacka Sobolewskiego zamieszkałego: Kornatowo 7; 88-410 Gąsawa.
6. Nr 27/306/07 - pozytywnie oceniono wypełnianie obowiązku prowadzenia
racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionego do rybactwa - Leszka Ziemińskiego zamieszkałego: ul. Na Skarpie 7; 89-400 Sępólno
Krajeńskie.
7. Nr 27/307/07 - zatwierdzono roczny plan finansowy przedłożony przez
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku.
8. Nr 27/308/07 - zatwierdzono roczny plan finansowy przedłożony przez
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy.
9. Nr 27/309/07 - zatwierdzono roczny plan finansowy przedłożony przez
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu.
10. Nr 27/310/07 - zatwierdzono projekt założeń programowych i organizacyjnych oraz projekt preliminarza kosztów „XIV Bydgoskiego Festiwalu
Operowego”, odbywającego się w dniach od 28 kwietnia do 13 maja
2007 r., organizowanego przez Operę NOVA w Bydgoszczy oraz przyznano dotację ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania.
11. Nr 27/311/07 - w ramach ogłoszonego naboru wniosków na wykonywanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych
w 2007 roku dla spółek wodnych wpłynęło 78 wniosków.
Stwierdzono, że 4 wnioski złożone w ramach naboru wniosków nie spełniły
wymogów formalnych i nie podlegały rozpatrywaniu.
W ramach ogłoszonego naboru wniosków 6 spółek wodnych złożyło po dwa
wnioski i z uwagi na ograniczoną ilość środków przyznano im dotację tylko na
jeden wniosek priorytetowy. Łącznie przyznano dotacje w kwocie 900.000 zł dla
68 spółek wodnych na realizację zadań publicznych w zakresie utrzymania wód
i urządzeń wodnych w 2007 roku.

12. Nr 27/312/07 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 1/2007 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury w 2007 roku przez organizacje prowadzące
działalność pożytku publicznego
Spośród 596 złożonych ofert, 31 ofert nie spełniło wymogów formalnych. Dokonano wyboru 154 ofert do realizacji na łączną kwotę 800.000 zł.

13. Nr 27/313/07 - w uchwale Nr IV/58/07 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego 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.
wprowadzono zmiany.
14. Nr 27/314/07 - w uchwale Nr 12/84/07 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego
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finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2007 wprowadzono zmiany.
15. Nr 27/315/07 - przyjęto i podano do publicznej wiadomości informację
o wykonaniu budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I kwartał
2007 r.
16. Nr 27/316/07 - uchwalono Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
Utraciła moc uchwała Nr 10/55/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

17. Nr 27/321/2007 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na promocję Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach
relacjonowanego w telewizji ogólnopolskiej koncertu „Randka pod Kopernikiem - majówka dla zakochanych”.
XXVIII POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 07.05.2007 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął kierunkowe założenia funkcjonowania Funduszu Wsparcia w ramach Budżetu Samorządu Województwa na 2007 r.
Dla wypracowania obiektywnych kryteriów w celu wyłonienia gmin mogących ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Wsparcia przyjęto
podstawowy wskaźnik jakim jest poziom dochodów własnych na mieszkańca gminy.
Przyjęto następujące poziomy dochodu na mieszkańca w stosunku do średniej
wojewódzkiej:
• Do 66% średniej wojewódzkiej i w tej kategorii znajduje się 19 gmin,
• Pomiędzy 66% a 75% średniej wojewódzkiej i do tej kategorii należy 14 gmin
Przyjęto założenie, że będą wspierane te projekty, które w istotny sposób przyczyniać się będą do rozwoju gminy, a zarazem realizować będą ważne funkcje
społeczne. Projekty powinny wynikać z przygotowanego wcześniej planu rozwoju gminy, zakładającego długofalowy i konsekwentny cykl działań mających
na celu rozwiązanie najistotniejszych problemów gminy. Ponadto obowiązywać
będzie zasada, że projekt musi być rozliczony pod względem finansowym do
końca 2007 roku.
Poziom dofinansowania projektu będzie uzależniony od sytuacji ekonomicznofinansowej i społecznej gminy, a także od charakteru samego projektu i zdolności jego oddziaływania na rozwój gminy.
W trakcie oceny przedstawionych projektów będą wykorzystywane dodatkowe
kryteria, takie jak: poziom zadłużenia gminy, udział wydatków na pomoc społeczną w wydatkach gminy, poziom wydatków inwestycyjnych, dotychczasowe
dofinansowanie w ramach ZPORR oraz innych źródeł dofinansowania mierzone
na jednego mieszkańca, a także gęstość zaludnienia.
Przygotowane założenia zostaną skonsultowane z Konwentem Starostów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także przedstawione radnym województwa.

2. Odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w
którym uczestniczyło Województwo Kujawsko-Pomorskie, będące jedy-
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nym wspólnikiem, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Po przedstawieniu informacji Prezesa Zarządu o działalności spółki, podjęto
uchwały:
- w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
- w sprawie ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
Województwo Kujawsko-Pomorskie posiada 100% udziałów.
Kapitał zakładowy wynosi 4 mln zł.
Kapitał pożyczkowy (środki własne + dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) - 12,2 mln zł.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 28/317/07 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 5 na wykonanie
zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie promocji i ochrony zdrowia w 2007 r., złożonych
przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
W ramach konkursu wpłynęło 35 ofert, spośród których 9 nie spełniło wymogów
formalnych i nie podlegały rozpatrywaniu. Spośród 26 ofert dokonano wyboru
20 ofert na ogólną kwotę 170.005,21 zł.

2. Nr 28/318/07 - udzielono Pani Dorocie Wróblewskiej Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pełnomocnictwa m.in.
do:
1) kierowania i zarządzania jednostką organizacyjną w zakresie oznaczonym
w Statucie jednostki, ustawach, uchwałach organów Samorządu Województwa oraz reprezentowania jej na zewnątrz;
2) zawierania umów cywilnoprawnych związanych z funkcjonowaniem Ośrodka i realizacją jego zadań zarówno własnych jak i zleconych;
3) zawierania umów dotyczących dotacji i w zakresie dofinansowania od różnych podmiotów, w tym PFRON.
Utraciła moc uchwała Nr 17/55/2000 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego w Toruniu z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
(z późn. zm.).

3. Nr 28/319/07 - upoważniono: Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego, członka Zarządu Województwa Zbigniewa
Sosnowskiego do dokonania czynności prawnej, tj. zawarcia umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym.
4. Nr 28/320/07 - zmieniono uchwałę Nr 60/1083/2005 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie wyboru i przyjęcia do realizacji projektów w ramach Działania 2.3. Odnowa
wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Sektorowego
Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
5. Nr 28/322/07 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie z wolnej ręki na promocje Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach relacjonowanego w telewizji ogólnopolskiej koncertu „Randka pod Kopernikiem - majówka dla zakochanych”.
6. Nr 28/323/07 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zlecenie druku katalogu „Kujawsko-Pomorskie Produkty Regio-
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nalne”.
7. Nr 28/324/07 - rozstrzygnięto 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.
Spośród złożonych 54 ofert, 15 ofert nie spełniło wymogów formalnych i nie
podlegało rozpatrywaniu. Dokonano wyboru 32 ofert do realizacji. na łączną
kwotę 150.000 zł.

8. Nr 28/325/07 - rozstrzygnięto 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.
Spośród złożonych 50 ofert, 27 ofert nie spełniło wymogów formalnych i nie
podlegało rozpatrywaniu. Dokonano wyboru 15 ofert do realizacji na łączną
kwotę 50.000 zł.

9. Nr 28/326/07 - rozstrzygnięto II etap otwartego konkursu ofert nr
13/2007 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją
zadań samorządu województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w
2007 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
W drugim etapie przeanalizowano 495 ofert dotyczących zadań, które będą realizowane w okresie od maja do listopada 2007 roku. Dokonano wyboru 342
ofert do realizacji na kwotę łączną 1.848.600 zł.

10. Nr 28/327/07 - po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa, w § 1 ust. 1 uchwały nr 19/371/06 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2006 roku w
sprawie udzielenia pożyczki Obwodowi Lecznictwa w Bydgoszczy
- samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, datę:
„31.12.2006 r.” zastąpiono datą: „29.12.2008 r.”
XXIX POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 10.05.2007 R.
1.
1. Marszałek Województwa skierował do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej pismo z prośbą o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej i stworzenie
mechanizmów zapewniających wsparcie dla gospodarstw - w postaci tanich kredytów klęskowych, odroczenia spłat kredytów zaciągniętych
wcześniej, a także zasiłków socjalnych dla rodzin tych sadowników, którzy znajdą się w najtrudniejszej sytuacji.
2. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją przedstawioną przez zarząd Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. dot. stanu realizacji etapu l oraz planów rozbudowy regionalnej, szerokopasmowej sieci
teleinformatycznej.
3. Zarząd Województwa przyjął informację o posiedzeniach komisji konkursowych w dniu 27 kwietnia br. powołanych uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 17 kwietnia 2007 roku.
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Komisje konkursowe wyłoniły kandydatów na stanowiska dyrektorów:
1. Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy - Pana
Mariusza Klimczewskiego,
2. Zespołu Szkól Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy Panią Izabelę Maciejewską.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 29/328/07 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich
w ramach służby publicznej w okresie od 9.12.2007 roku do 11.12.2010
roku.
2. Nr 29/329/07 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 7 na wykonywanie
zadań publicznych w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w 2007 r.
przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
Na konkurs wpłynęło 136 ofert, spośród których 7 nie spełniło wymogów formalnych. Dotacje przyznano 86 podmiotom na realizację 125 programów
na łączną kwotę 500.000 zł.

3. Nr 29/330/07 - wydano opinię o ośrodku pod nazwą Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „Medical-Tourist” Sp. z o.o. Sanatorium Uzdrowiskowe
„Chemik”, 87-720 Ciechocinek ul. Widok 13, ubiegającym się o wpis
do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe.
4. Nr 29/331/07 - wydano opinię o ośrodku pod nazwą Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Pod Sosnami”, 88-324 Przyjezierze ul. Bukowa 4,
ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe.
5. Nr 29/332/07 - wydano opinię o ośrodku pod nazwą „Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle, Somatycznie Chorych, 87-820 Kowal,
ul. Kopernika 19”, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe.
6. Nr 29/333/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2007 zadania pod nazwą „Modernizacja, remont obiektów szpitala oraz
zakup sprzętu i aparatury medycznej” w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Toruniu.
7. Nr 29/334/07 - zatwierdzono na rok 2007 harmonogram rzeczowo-finansowy zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala im. J. Biziela w Bydgoszczy”.
8. Nr 29/335/07 - przyjęto sprawozdanie z wykonania planu pracy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy za 2006
rok.
9. Nr 29/336/07 - przyjęto sprawozdanie z wykonania planu pracy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu za 2006 rok.
10. Nr 29/337/07 - przyjęto sprawozdanie z wykonania planu pracy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku za 2006
rok.
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11. Nr 29/338/07 - odwołano z dniem 10 maja 2007 r. Pana Romana Pawłowskiego z funkcji Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
12. Nr 29/339/07 - odwołano z dniem 10 maja 2007 r. Pana Krzysztofa Jakubowskiego z funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
13. Nr 29/340/07 - powołano z dniem 11 maja 2007 r. Panią Emilię Kawka
Patek do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
14. Nr 29/341/07 - powołano z dniem 11 maja 2007 r. Pana Marka Kalinowskiego do pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
15. Nr 29/342/07 - do przejęcia autobusu szynowego SA106-019 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 Kujawsko-Pomorskiego oraz Krzysztofa Schroedera, Aleksandra Szczęsnego, Piotra Ławicka.
16. Nr 29/343/07 - powołano komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert nr 2/2007, nr 3/2007, nr
4/2007 i nr 6/2007 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień oraz w zakresie reintegracji osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków w 2007 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
17. Nr 29/344/07 - określono przeznaczenie środków powstałych po dokonaniu nadkontraktacji alokacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego na dofinansowanie 9 projektów z listy rezerwowej dla Priorytetu III Rozwój lokalny, działania 3.1. Obszary wiejskie, zgodnie z listą
projektów w stosunku do których Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę
na podpisanie umowy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Projekt Gminy Brzozie w wys. 524.362,33 PLN,
Projekt Gminy i Miasta Lubraniec w wys. 1.011.470,23 PLN,
Projekt Gminy Golub-Dobrzyń w wys. 296.505,81 PLN,
Projekt Gminy Zakrzewo w wys. 449.503,28 PLN,
Projekt Gminy Stolno w wys. 169.455,15 PLN,
Projekt Gminy Gmina Chełmno w wys. 308.393,24 PLN,
Projekt Gminy Wielgie w wys. 1.103.671,45 PLN,
Projekt Gminy Gruta w wys. 1.648.744,75 PLN,
Projekt Gminy Golub-Dobrzyń w wys. 1.978.561,05 PLN.

18. Nr 29/345/07 - zmieniono uchwałę Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego
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Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla Priorytetu III - Rozwój Regionalny, działania 3.1 - Obszary wiejskie
19. Nr 29/346/07 - powołano zespół do wypracowania rozwiązań organizacyjnych, mających na celu podniesienie efektywności funkcjonowania
jednostek ochrony zdrowia, działających na terenie miasta Torunia, dla
których organem założycielskim jest Samorząd Województwa KujawskoPomorskiego.
XXX POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 15.05.2007 R.
1.
1. Zarząd Województwa zaakceptował harmonogram czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk Nr 39/07 - w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa za I półrocze 2007 r. oraz wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi
- Druk Nr 40/07 - w sprawie zmiany Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Toruniu
- Druk Nr 42/07 - w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w ramach projektu własnego Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Studiuj! Europejskie stypendia dla studentów” w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
- Druk Nr 43/07 - w sprawie objęcia akcji Portu Lotniczego S.A. w Bydgoszczy
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 30/357/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
pod nazwą „Program dla Odry 2006” realizowanego przez KujawskoPomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
2. Nr 30/347/07 - uchylono uchwałę Nr 26/289/2004 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek kosztów wynajmu sal, pomieszczeń i obiektów należących do samorządowych instytucji kultury.
3. Nr 30/348/07 - Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu
przekazano uprawnienia do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych zadań wyodrębnionych w budżecie jako współfinansowanych z wydatków niewygasających w Budżecie Państwa z upływem
roku budżetowego 2006.
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4. Nr 30/349/07 - ustalono wysokość opłat w Kolegium Pracowników Służb
Społecznych w Toruniu w roku szkolnym 2007/2008 za jeden semestr.
5. Nr 30/350/07 - zatwierdzono regulamin praktyk uwzględniający formę,
miejsce i terminy praktyk zawodowych w Kolegium Pracowników Służb
Społecznych w Toruniu.
6. Nr 30/351/07 - w uchwale Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 6/24/07 z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego wprowadzono zmiany.
7. Nr 30/352/07 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Moniki Holka ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego, zatrudnionej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im.
L. Braille’a Bydgoszczy.
8. Nr 30/353/07 - w załączniku do Uchwały Nr 22/246/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 05 kwietnia 2007 r. w sprawie
przyznania stypendiów dla studentów wyższych uczelni z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wierszu 76. kolumna 2. nazwisko
stypendysty „Biukowska Paulina” zastąpiono nazwiskiem „Binkowska
Paulina”.
9. Nr 30/354/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2007 zadania pod nazwą „Modernizacja i adaptacja budynku przy ul.
Markwarta 8” w obiektach Wojewódzkiego Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy.
10. Nr 30/355/07 - zatwierdzono Zbiorcze Zestawienie Kosztów zadania pod
nazwą „Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Markwarta 8” w obiektach Wojewódzkiego Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy.
11. Nr 30/356/07 - zmieniono uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania na rok 2007 pod nazwą „Budowa
urządzeń melioracji wodnych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
12. Nr 30/357/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
pod nazwą „Program dla Odry 2006” realizowanego przez KujawskoPomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
13. Nr 30/358/07 - wyrażono zgodę dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. Świętego Józefa 53/59, 87-100 Toruń, na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew.
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KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
24.04.2007 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt wziął udział w uroczystej inauguracji II Targów Innowacji „WIPRO 2007", gdzie razem z przedstawicielami świata nauki, instytucji badawczo-wdrożeniowych i wspierających
biznes, a także samego biznesu podpisał wstępną deklarację utworzenia Kujawsko-Pomorskiego Klastra Badawczo-Przemysłowego.
Kujawsko-Pomorski Klaster Badawczo Przemysłowy ma być jednym z elementów finansowanego przez Unię Europejską projektu BAZPOMOST, którego koordynatorem jest bydgoski UTP. Zdaniem inicjatorów, podpisana w Bydgoszczy
deklaracja to ważny element działań na rzecz gospodarczej pomyślności
regionu.
25.04.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki wziął udział w konferencji
Kujawsko - Pomorskiej Sieci Informacyjnej, która odbyła się na Wydziale Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
25.04.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki wziął udział w debacie
„Horyzont gospodarczy - Kujawsko-Pomorskie”, która odbyła się w Operze
Nova w Bydgoszczy.
25.04.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się w Urzędzie
Wojewódzkim w Bydgoszczy ze Wojewodą Kujawsko - Pomorskim Zbigniewem
Hoffmannem. Spotkanie dotyczyło złego stanu wody w miejscowości Błoto
w gm. Unisław.
25.04.2007 - Marszałek Edward Hartwich uczestniczył w uroczystości nadania
tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr. hab. Zbigniewowi Kwiecińskiemu. Była to
najważniejsza impreza obchodów Święta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Marszałek wygłosił okolicznościowe przemówienie i wręczył laureatowi list gratulacyjny od władz województwa.
25.04.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wziął udział
w uroczystości oddania nowego Dworca Autobusowego w Toruniu na zaproszenie CONNEX PKS Toruń.
26.04.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki przyjął Konsul Generalną
Republiki Federalnej Niemiec panią Ute Minke-Koenig wraz z małżonkiem
dr. Güntherem Koenig.
27.04.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z Prezesem
Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej panem Włodzimierzem Ziółkowskim.
27.04.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki oraz Członek Zarządu
Województwa Bartosz Nowacki wzięli udział w uroczystości wbudowania kamienia węgielnego pod budowę fabryki Sumika Electronic Materials Poland
Sp. z o. o. w Ostaszewie. Ceremonia rozpoczęcia budowy miała uroczystą
oprawę. Głównym wydarzeniem było zasadzenie kwitnącego drzewka wiśni.
W uroczystości wzięli udział m. in. wojewoda Zbigniew Hoffmann i prezes PSSE
Włodzimierz Ziółkowski.
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27.04.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się w Rypinie
z przedstawicielami rypińskiego samorządu oraz z Izbą Przemysłowo-Handlową
w Rypinie.
27.04.2007 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt nagrodził najlepsze
kluby sportowe z województwa kujawsko-pomorskiego. Podczas uroczystości
najlepsi uczestnicy VII Edycji Grand Prix w biegach masowych o Puchar Marszałka, prezesi klubów sportowych i działacze sportowi z Pomorza i Kujaw odebrali ministerialne i marszałkowskie wyróżnienia.
Wśród zaproszonych przez Wicemarszałka gości na spotkanie przybył również
Wojewoda Kujawsko - Pomorski Zbigniew Hoffmann, który wręczył działaczom
sportowym przyznane przez Ministra Sportu „Odznaki za Zasługi dla Sportu”..
27.04.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wziął udział
w VIII sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w Urzędzie Miasta w Golubiu-Dobrzyniu.
03.05.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki wziął udział w uroczystych
obchodach 216. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja na Rynku Staromiejskim w Toruniu.
03.05.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki złożył kwiaty pod tablicą
(umieszczoną na Kościele Ducha Św. przy ulicy Różanej) upamiętniającą protest mieszkańców Torunia przeciwko stanowi wojennemu (Toruń, 1 i 3 maja
1982).
03.05.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki wziął udział otwarciu wystawy „Twarze toruńskiej bezpieki”. Wystawa znajduje się na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego.
03.05.2007 - Wicemarszałek Maciej Eckardt wziął udział w uroczystościach
upamiętniających uchwalenie Konstytucji 3 Maja Bydgoszczy. Wicemarszałek
uczestniczył w uroczystej mszy świętej, oraz w imieniu Zarządu Województwa
złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem Walki i Męczeństwa na Starym Rynku
w Bydgoszczy.
04.05.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wziął udział
w obchodach „Dnia Strażaka” w Mogilnie.
04.05.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski wziął udział
w obchodach dnia patrona w gimnazjum Józefa Wybickiego w Rypinie.
05.05.2007 - Członkowie Zarządu Województwa Bartosz Nowacki i Zbigniew
Sosnowski wzięli udział w wojewódzkich obchodach „Dnia Strażaka” w Toruniu.
05.05.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wziął udział
w obchodach 80-lecia powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Ostrowie.
05.05.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski wziął udział
w uroczystości poświęcenia i rozwinięcia sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełpinach.
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06.05.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski wziął udział
w uroczystym otwarciu strażnicy Karmelickiej Ochotniczej Straży Pożarnej
w Woli.
06.05.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski wziął udział
w obchodach „Dnia Strażaka” w Lipnie.
06.05.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski wziął udział
w gminnych obchodach „Dnia Strażaka” w Świedziebni.
06.05.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski wziął udział
w obchodach „Dnia Strażaka” w Bobrowie.
07.05.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z przedstawicielami Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Wojska Polskiego.
Rozmawiano o warunkach współpracy z Urzędem Marszałkowskim oraz o możliwościach pozyskiwania pieniędzy unijnych. Ze strony Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Wojska Polskiego w spotkaniu udział wzięli płk.
dypl. w st. spocz. Józef Mól, ppłk Edmund Łączny, mjr Grzegorz Sikorski, płk
Kazimierz Krupa i płk Józef Kozera.
07.05.2007 - Wicemarszałek Maciej Eckardt odbył 3 spotkania w Brodnicy:
1. Spotkanie z Waldemarem Gęsickim starostą Brodnickim. Rozmowa dotyczyła rozbudowy infrastruktury sportowej w powiecie brodnickim. W spotkaniu uczestniczyli także Wicestarosta brodnicki Marek Kaźmierkiewicz, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Ryszard Bober oraz Łukasz Walkusz.
2. Wicemarszałek Maciej Eckardt odwiedził Warsztat Terapii Zajęciowej
w Brodnicy. Podczas tej wizyty Wicemarszałek zapoznał się z wszystkimi
zajęciami jakie są prowadzone przez WTZ.
3. Wicemarszałek Maciej Eckardt spotkał się z ks. Grzegorzem Bohdanem dyrektorem Brodnickiego Centrum Caritas. Wicemarszałek zapoznał się funkcjonowaniem Brodnickiego Centrum Caritas.
08.05.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się w Warszawie
z wiceministrem rozwoju regionalnego Władysławem Ortylem. Tematem rozmowy były szczegóły Kontraktu Wojewódzkiego dla naszego regionu, w tym
przede wszystkim kujawsko-pomorskie inwestycje, które mają być finansowane
za pomocą kontraktu z budżetu państwa. Razem z marszałkiem nasz region
reprezentowali bydgoski poseł PiS Tomasz Markowski i dyrektor marszałkowskiego departamentu polityki regionalnej Michał Korolko.
Rozmawiano m.in. na temat zapisania w Kontrakcie Wojewódzkim pieniędzy
na rozbudowę Regionalnego Portu Lotniczego w Bydgoszczy (nazwa projektu:
Zintegrowany program inwestycyjny dla rozwoju funkcji usługowych Portu Lotniczego w Bydgoszczy), modernizację bydgoskiego Centrum Onkologii, modernizację włocławskiego odcinka drogi krajowej nr 1, dokończenie budowy Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu oraz dokończenie rozbudowy
i modernizacji Szpitala Dziecięcego w Toruniu.
08.05.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski wziął udział
w uroczystości obchodów 62. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej w Brodnicy. Po uroczystości złożył kwiaty pod Pomnikiem Wdzięczności Brodnicy.

15
08.05.2007 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich wziął udział w obchodach 62. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej w Toruniu. Podczas uroczystości złożono kwiaty pod pomnikiem ku czci Poległych i Pomordowanych
przez hitlerowskiego najeźdźcę w latach 1939-1945.
08.05.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki spotkał się
z wójtem Gminy Inowrocław. Na spotkaniu poruszano zagadnienia związane
z współpracą Urzędu Marszałkowskiego z samorządem.
09.05.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z prezesem
Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu Zygmuntem Jaczkowskim, dyrektor
Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu Iwoną Pietruszewską - Cetkowską,
prezes Toruńskiej Agencji Rozwoju Ewą Rybińską oraz Adamem Banaszakiem
Radnym Sejmiku Województwa.
09.05.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z przedstawicielami toruńskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego - Krzysztofem Sobczakiem, Leszkiem Polakiem i Wojciechem Zajewskim. Spotkanie dotyczyło turnieju strzeleckiego o buławę marszałka województwa, który odbędzie się
27 maja br. w Toruniu.
09.05.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z działaczami
Toruńskiego Klubu Żużlowego Unibax - prezesem Stępniewskim oraz wiceprezesem Jackiem Gajewskim. Na spotkaniu rozmawiano m.in. o współpracy promocyjnej samorządu województwa z Unibaxem.
09.05.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z dyrektorem
Szpitala w Grudziądzu Markiem Nowakiem i prezydentem Grudziądza Robertem Malinowskim. Spotkanie dotyczyło Szpitala w Grudziądzu. Ze strony Urzędu w spotkaniu wzięli również udział wicemarszałek województwa Edward Hartwich, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Michał Korolko oraz dyrektor
Departamentu Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego Wacław Filar.
09.05.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z przedstawicielami Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej. Na spotkaniu obecni byli Mirosław Kwiatkowski, Jerzy Łapkiewicz oraz Wacław Filar.
09.05.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki spotkał się
z wójtem Kęsowa. Na spotkaniu poruszone zostały zagadnienia związane
z współpracą Urzędu Marszałkowskiego z samorządem.
10.05.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki wziął udział w gali wręczenia nagród w 15 edycji konkursu Złoty Stetoskop. Uroczystość odbyła się
w Operze Nova w Bydgoszczy.
10.05.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki wziął udział w czacie
TVP3 Bydgoszcz, gdzie odpowiadał na pytania internautów.
10.05.2007 - Wicemarszałek Maciej Eckardt i Członek Zarządu Województwa
Bartosz Nowacki wzięli udział w spotkaniu z delegacją Obwodu Mohylewskiego
z Białorusi. Rozmowa dotyczyła współpracy między Kujawsko-Pomorskiem
a Obwodem Mohylew.
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11.05.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Teresą Kamińską. W spotkaniu wzięli
również udział Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki oraz pełnomocnik ds. Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Józef Ramlau.
11.05.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki wziął udział w oficjalnym
otwarciu Toruńskiego Parku Technologicznego. Uroczystość ta była częścią
konferencji pod hasłem „Nauka - Innowacje - Gospodarka”.
11.05.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki wziął udział w koncercie
„Zakochaj się w Toruniu”, który odbył się toruńskim Rynku Staromiejskim,
a transmitowany był w całej Polsce za pośrednictwem telewizji.
11.05.2007 - Wicemarszałek Maciej Eckardt wziął udział w spotkaniu z panią
Anna Siejdą dyrektor Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie. Pan Wicemarszałek
negocjował przyjęcie zmian zaproponowanych przez Departament Spraw Społecznych w projekcie „Studiuj - Europejskie Stypendia dla Studentów”. W spotkaniu udział wzięli także Roman Bicki dyrektor Departamentu. Spraw Społecznych, Michał Organiściak Naczelnik Wydziału Wdrażania EFS.
11.05.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski spotkał się
z Burmistrzem Jabłonowa Pomorskiego oraz Wicestarostą Brodnickim Markiem
Kaźmierkiewiczem w sprawie dożynek wojewódzkich.
11.05.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wziął udział
w uroczystości odbioru autobusów szynowych, które miało miejsce w siedzibie
firmy PESA S.A. w Bydgoszczy.
11.05.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki spotkał się
z mieszkańcami Barcina. Na spotkaniu omawiano bieżące problemy mieszkańców.
12.05.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki wziął udział w I Lipnowskim Forum Gospodarczym.
12.05.2007 - Zarząd Województwa wziął udział w uroczystym zakończeniu
XIV Festiwalu Operowego w Bydgoszczy.
12.05.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski wziął udział
w obchodach 145. rocznicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.
13.05.2007 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich uczestniczył
w uroczystościach upamiętniających społeczność żydowską oraz promujących
tolerancję i otwartość „Pamięć i Tolerancja” w Chełmnie. Podczas uroczystości
odsłonięto tablicę pamiątkową w miejscu cmentarza żydowskiego.
14.05.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z Zastępcą
Prezydenta Torunia Zbigniewem Fiderewiczem, pełnomocnik Prezydenta
ds. Europejskiej Stolicy Kultury Barbarą Sroką, Dyrektorem Wydziału Kultury
Urzędu Miasta Torunia Grzegorzem Grabowskim oraz Dyrektorem Departa-
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mentu Polityki Regionalnej Michałem Korolko. Spotkanie dotyczyło starań Torunia o miano Europejskiej Stolicy Kultury 2016.
14.05.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki spotkali się z wychowankami Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Szerzawach pod Mogilnem oraz ich pedagogami.
14.05.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się ze dyrektorem
Baja Pomorskiego Zbigniewem Lisowskim. Tematem spotkania było włączenie
się toruńskiego Baja Pomorskiego do starań Torunia o miano Europejskiej Stolicy Kultury 2016.
14.05.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki spotkali się z Burmistrzem Mogilna Leszkiem
Duszyński. Rozmowy dotyczyły bieżących problemów powiatu mogileńskiego.
14.05.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski spotkali się z sadownikami z województwa
kujawsko-pomorskiego. Na spotkaniu omawiano problemy, w obliczu których
stanęli sadownicy oraz próby wypracowania sposobu pomocy sadownikom.
14.05.2007 - Wicemarszałek Maciej Eckardt przyjął delegację samorządowców
z Brodnicy. Spotkanie było podzielone na dwie części. W pierwszej części rozmawiano o możliwości utworzenia ZAZ-u w Brodnicy. W spotkaniu uczestniczyli
Starosta Brodnicki Waldemar Gęsicki, Wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard
Bober, kierownik brodnickiego Warsztatu Terapii Zajęciowej Barbara Tuptyńska, dyrektor Dep. Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Roman Bicki,
Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Marszałkowskim Maria
Dreszer.
14.05.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki spotkał się
ze Starostą Brodnickim Waldemarem Gęsickim. Rozmowa dotyczyła zagadnień
związanych ze zlikwidowanymi połączeniami kolejowymi.
15.05.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki spotkał się
ze Starostą Włocławskim Janem Ambrożewiczem. Spotkanie dotyczyło zasad
współpracy z Urzędem Marszałkowskim oraz możliwości inwestycyjnych.
15.05.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki spotkał się
z Burmistrzem Lubienia Kujawskiego. Spotkanie dotyczyło zasad współpracy
z Urzędem Marszałkowskim oraz możliwości inwestycyjnych.
15.05.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki spotkał się
z Wójtem Kowala Stanisławem Adamczykiem. Spotkanie dotyczyło zasad
współpracy z Urzędem Marszałkowskim oraz możliwości inwestycyjnych.
16.05.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z Dyrektorem
Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy Edwardem Grządzielem.
16.05.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki wziął udział w uroczystym
podniesieniu wiechy na budowę Centrum Sztuki Współczesnej ZNAKI CZASU.
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16.05.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz wziął udział w debacie
zorganizowanej przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan
„Interesy narodowe w Unii Europejskiej - głos biznesu". Debata odbyła się
w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Sporządzono, 16 maja 2007 roku

