INFORMACJA NR 6/2007
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 27.05.2007 DO 20.06.2007 R.
XXXIII POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 29.05.2007 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację dot. negocjacji Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 z Komisją Europejską.
Pierwsza runda negocjacji odbywa się w Toruniu. Drugą rundę zaplanowano w lipcu br. w Brukseli, natomiast zakończenie rozmów nastąpi
we wrześniu br.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 33/397/07 - wyrażono zgodę Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku na wynajęcie Zespołowi Szkół Nr 3 we
Włocławku, na potrzeby Sekcji Obsługi Socjalnej Szkół, pomieszczeń
biurowych o łącznej powierzchni 65 m2, na I piętrze w budynku położonym we Włocławku przy ul. Nowomiejskiej 15a.
2. Nr 33/398//07 - zmieniono § 2 uchwały Nr 47/840/2005 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 września 2005 r. w sprawie
powołania członków Komisji Oceny Projektów w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla Priorytetu II - Działań 2.2, 2.5, 2.6 i Priorytetu III - Działania 3.4. dot. składu Komisji Oceny
Projektów dla Działania 2.5
3. Nr 33/399/07 - wyrażono zgodę dla Starosty Włocławskiego na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew:
4. Nr 33/400/07 - wyrażono zgodę dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia
na usunięcie drzew.
5. Nr 33/401/07 - wszczęto procedurę powołania na stanowisko Dyrektora
Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy pani Marii Sobczak.
6. Nr 33/402/07 - przeznaczono do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
działkę nr 884/2 o pow. 0,1078 ha, położoną w Świeciu przy ul. Sądowej,
na rzecz Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
w Świeciu.
Uchylono uchwałę Nr 50/536/2003 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2003r w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz
z przynależnymi pomieszczeniami gospodarczymi i garażami, położonych
w Świeciu przy ul. Sądowej 18, stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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7. Nr 33/403/07 - wszczęto procedurę odwołania ze stanowiska Dyrektora
Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu pana Romana Tubaji.
8. Nr 33/404/07 - ogłoszono nabór wniosków do udzielenia dotacji celowych
dla gmin w ramach realizacji zadania „Place zabaw dla dzieci - tereny
wiejskie”, których celem jest wsparcie działań mających na celu zabezpieczenie rekreacji i wypoczynku dzieci na obszarach wiejskich.
9. Nr 33/405/07 - do publicznej wiadomości zostaną podane informacje:
1) o zobowiązaniach wymagalnych na dzień 31 grudnia 2006 r.,
2) o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
3) o kwotach dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego,
4) wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji,
5) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat
udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie
przewyższającej 500 zł,
6) wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.

10. Nr 33/406/07 - odwołano z dniem 31 maja 2007 roku Pana Grzegorza
Borka z funkcji Pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do spraw organizacyjnych.
XXXIV POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 31.05.2007 R.
1.
1. Odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Kujawsko-Pomorskiego Centrum Badawczo-Szkoleniowego Systemów Informacji Geograficznej Sp. z o.o." z siedzibą w Toruniu, podczas którego podjęto
uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
2. Odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników „Zakładu
Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o." z siedzibą w
Bydgoszczy, podczas którego przyjęto sprawozdania: z działalności
Spółki za 2006 rok, finansowe z działalności Spółki za 2006 rok, Rady
Nadzorczej z jej działalności za 2006 rok
Udzielono absolutorium z wykonywania obowiązków w 2006 roku: Prezesowi
Zarządu Spółki, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, członkom Rady Nadzorczej Spółki.

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 75/07 do nru 78/07.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 34/407/07 - zmieniono realizację Programu Rozwoju Bazy Sportowej
Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2010 roku.
Zadania inwestycyjne noworozpoczynane w 2007 r. ujęte w planie realizacji
na 2007 r. objęły między innymi Gminy Baruchowo i Łysomice i zostały ujęte
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w 2006 roku w Programie Rozwoju Bazy Sportowej. Gminy te złożyły potwierdzone przez Marszałka Województwa wnioski w Ministerstwie Sportu. Dofinansowanie tych zadań zostało zgodnie z Uchwałą L/796/06 Sejmiku Województwa
z dnia 16 października 2006 r. przesunięte z roku 2006 na 2007 r.

2. Nr 34/408/07 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 14/2007 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa zakresie turystyki w 2007 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
Na konkurs złożono 138 ofert. Spośród ofert spełniających wymogi formalne
dokonano wyboru 56 ofert na łączną kwotę 250.000 zł.

3. Nr 34/409/07 - w postępowaniu upadłościowym dłużnika Adama Atłachowicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne AGROPOL w Grudziądzu przyjęto
przedłożone propozycje układowe.
4. Nr 34/410/07 - w postępowaniu upadłościowym dłużnika Adama Sawińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Rolno Drobiarskie SAWDROB w Gródku, Zakład Przetwórstwa
Mięsnego, Ubojnia Drobiu w Osiu przyjęto przedłożone propozycje układowe.
5. Nr 34/411/07 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup licencji na system informatyczny do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska oraz
opłatami produktowymi.
6. Nr 34/412/07 - powołano komisję konkursową do wyłonienia kandydata
na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy.
7. Nr 34/413/07 - określono wysokości opłat za egzaminy wstępne i zajęcia
dydaktyczne w Nauczycielskich Kolegiach Języków Obcych w Toruniu
i Bydgoszczy w roku szkolnym 2007/2008.
Dyrektorzy Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Toruniu i Bydgoszczy pobierają w roku szkolnym 2007/2008 następujące opłaty:
1) za zajęcia dydaktyczne w systemie wieczorowym (nauczyciele i pozostali
słuchacze),
2) za powtarzanie roku w systemie dziennym i wieczorowym,
3) za egzaminy wstępne.

8. Nr 34/414/07 - zmieniono brzmienie załącznika do uchwały nr 12/71/07
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2007 r.
w sprawie zwolnienia z opłaty za posiłki w stołówce Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu.
9. Nr 34/415/07 - zmieniono Regulamin Organizacyjny Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu
10. Nr 34/416/07 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 10 na wykonywanie zadań publicznych w zakresie doposażenia wiejskich świetlic środowiskowych dla dzieci młodzieży w 2007 r. przez organizacje prowadzące
działalność pożytku publicznego.
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W ramach konkursu wpłynęło 155 ofert, spośród których 18 nie spełniło wymogów formalnych. Po rozpatrzeniu ofert spełniających kryteria formalne i merytoryczne przyznano dotacje łącznie w kwocie 400.000 zł dla 52 podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację 82 programów.

11. Nr 34/417/07 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Wójta Gminy Złejwsi
Wielkiej o ustalenie lokalizacji dla inwestycji polegającej na budowie ulicy
Zacisznej w miejscowości Górsk na działce nr ew. 3235/6 w miejscowości Górsk, gm. Zławieś Wielka.
12. Nr 34/418/07 - wyrażono zgodę na podpisanie Porozumienia dotyczącego dofinansowania działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej przez Gminę Miasto Toruń w celu prawidłowego funkcjonowania filii bibliotecznych na terenie miasta Torunia
i na rzecz jego mieszkańców.
13. Nr 34/419/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
pod nazwą „Zakup sprzętu komputerowego” w Wojewódzkiej i Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy, finansowanego ze środków własnych.
14. Nr 34/420/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
pod nazwą „Remont Budynku” w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy finansowanego ze środków własnych.
15. Nr 34/421/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2007 zadania pod nazwą „Wykonanie prac budowlanych - usunięcie
awarii budynku” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Toruniu.
16. Nr 34/422/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
pod nazwą „Remont Budynku” w Wojewódzkim Ośrodku Animacji i Kultury w Toruniu.
17. Nr 34/423/07 - wydano opinię o ośrodku pod nazwą NZOZ Sanatorium
Uzdrowiskowe „Polex-Ruch”, 87-720 Ciechocinek ul. Lorentowicza 4,
ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe.
18. Nr 34/424/07 - wydano opinię o ośrodku pod nazwą „Polski Związek
Niewidomych Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny im. Mariana Mikołaja
Kaczmarka, 87-720 Ciechocinek ul. Słońska 15”, ubiegającym się o wpis
do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe.
19. Nr 34/425/07 - zatwierdzono bilans Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, sporządzony na dzień 31.12.2006 r. za okres
od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów
wykazał sumę bilansową w wysokości 622.309,38 zł.
20. Nr 34/426/07 - zatwierdzono bilans Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, sporządzony na dzień
31.12.2006 r. za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazał sumę bilansową w wysokości
229.811.706,96 zł .
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21. Nr 34/427/07 - zatwierdzono bilans Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Toruniu, sporządzony na dzień 31.12.2006 r. za okres od 01.01.2006
r. do 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazał sumę
bilansową w wysokości15.363.524,33 zł.
22. Nr 34/428/07 - zatwierdzono bilans Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, sporządzony na dzień 31.12.2006 r. za okres od 01.01.2006 r.
do 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazał sumę bilansową w wysokości 80.720.659,20 zł.
23. Nr 34/429/07 - zatwierdzono bilans Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, sporządzony
na dzień 31.12.2006 r. za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., który
po stronie aktywów i pasywów wykazał sumę bilansową w wysokości
1.169.133,80 zł.
24. Nr 34/430/07 - zatwierdzono bilans Nauczycielskiego Kolegium Języków
Obcych w Bydgoszczy, sporządzony na dzień 31.12.2006 r. za okres
od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów
wykazał sumę bilansową w wysokości 1.944.639,24 zł.
25. Nr 34/431/07 - zatwierdzono bilans Nauczycielskiego Kolegium Języków
Obcych w Toruniu, sporządzony na dzień 31.12.2006 r. za okres od
01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazał sumę bilansową w wysokości 1.317.413,18 zł.
26. Nr 34/432/07 - zatwierdzono bilans Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, sporządzony na dzień 31.12.2006 r.
za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., który po stronie aktywów
i pasywów wykazał sumę bilansową w wysokości 1.168.296,80 zł.
27. Nr 34/433/07 - zatwierdzono bilans Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Edukacji Nauczycieli w Toruniu, sporządzony na dzień 31.12.2006 r. za
okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazał sumę bilansową w wysokości 235.615,10 zł.
28. Nr 34/434/07 - zatwierdzono bilans Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Edukacji Nauczycieli we Włocławku, sporządzony na dzień 31.12.2006 r.
za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., który po stronie aktywów
i pasywów wykazał sumę bilansową w wysokości 729.561,40 zł.
29. Nr 34/435/07 - zatwierdzono bilans Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy, sporządzony na dzień 31.12.2006 r. za okres
od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów
wykazał sumę bilansową w wysokości1.421.124,31 zł.
30. Nr 34/436/07 - zatwierdzono bilans Szkoły Policealnej MedycznoSpołecznej w Inowrocławiu, sporządzony na dzień 31.12.2006 r.
za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., który po stronie aktywów
i pasywów wykazał sumę bilansową w wysokości 338.433,83 zł.

6
31. Nr 34/437/07 - zatwierdzono bilans Szkoły Policealnej Medycznej im. M.
Kopernika w Toruniu, sporządzony na dzień 31.12.2006 r. za okres
od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów
wykazał sumę bilansową w wysokości 178.899,90 zł.
32. Nr 34/438/07 - zatwierdzono bilans Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu,
sporządzony na dzień 31.12.2006 r. za okres od 01.01.2006 r.
do 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazał sumę bilansową w wysokości 7.666.472,38 zł.
33. Nr 34/439/07 - zatwierdzono bilans Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu, sporządzony na dzień 31.12.2006 r. za okres od 01.01.2006 r.
do 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazał sumę bilansową w wysokości 821.649,48 zł.
34. Nr 34/440/07 - zatwierdzono bilans Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1
w Ciechocinku, sporządzony na dzień 31.12.2006 r. za okres
od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów
wykazał sumę bilansową w wysokości 247.024,86 zł.
35. Nr 34/441/07 - zatwierdzono bilans Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille´a w Bydgoszczy, sporządzony na dzień
31.12.2006 r. za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazał sumę bilansową w wysokości
2.199.099,64 zł.
36. Nr 34/442/07 - zatwierdzono bilans Okręgowego Ośrodka Dokształcania
Zawodowego w Bydgoszczy, sporządzony na dzień 31.12.2006 r.
za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., który po stronie aktywów
i pasywów wykazał sumę bilansową w wysokości 413.269,16 zł.
37. Nr 34/443/07 - zatwierdzono bilans Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, sporządzony na dzień
31.12.2006 r. za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazał sumę bilansową w wysokości
6.993.426,32 zł.
38. Nr 34/444/07 - zatwierdzono bilans Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla
Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy, sporządzony na
dzień 31.12.2006 r. za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., który po
stronie aktywów i pasywów wykazał sumę bilansową w wysokości
120.448,88 zł.
39. Nr 34/445/07 - zatwierdzono bilans Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
Nr 2 im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy, sporządzony na dzień
31.12.2006 r. za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazał sumę bilansową w wysokości
3.493.338,15 zł.
40. Nr 34/446/07 - zatwierdzono bilans Gospodarstwa Pomocniczego w Bydgoszczy przy Kujawsko Pomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń
Wodnych we Włocławku, sporządzony na dzień 31.12.2006 r. za okres
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od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów
wykazał po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w wysokości
495.233,69 zł, fundusz zakładu w wysokości 226.045,39 zł, wynik finansowy - zysk netto 35.940,46 zł.
41. Nr 34/447/07 - zatwierdzono bilans Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Włocławku, sporządzony na dzień
31.12.2006 r. za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. , który wykazał
po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w wysokości 28.998,95
zł, fundusz gospodarstwa w wysokości -.930,33 zł, wynik finansowy strata netto - 325,13 zł.
42. Nr 34/448/07 - zatwierdzono bilans Zakładu Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, sporządzony na
dzień 31.12.2006 r. za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. , który
wykazał po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w wysokości
228.703,45 zł, fundusz gospodarstwa w wysokości - 2.813,48 zł, wynik
finansowy - zysk netto 23.018,99 zł.
43. Nr 34/449/07 - zatwierdzono bilans Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy, sporządzony na dzień 31.12.2006 r. za
okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazał po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w wysokości 1.060.696,03 zł, fundusz zakładu w wysokości 672.775,92 zł, wynik
finansowy - zysk netto 15.005,39 zł.
44. Nr 34/450/07 - zatwierdzono bilans Centralnej Pralni Służby Zdrowia w likwidacji w Toruniu, sporządzony na dzień 31.12.2006 r. za okres od
01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., który wykazał po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w wysokości 256.114,52 zł, fundusz zakładu w wysokości - 1.974.896,18 zł, wynik finansowy - strata netto -340.992,55 zł.
45. Nr 34/451/07 - zatwierdzono bilans Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, sporządzony na dzień
31.12.2006 r. za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazał sumę bilansową w wysokości
22.464.230,61 zł.
46. Nr 34/452/07 - w uchwale Nr IV/58/07 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia otrzymał29 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.
47. Nr 34/453/07 - zmieniono uchwałę Nr 12/84/07 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego 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 finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok
2007.
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48. Nr 34/454/07 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego
w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem jest prowadzenie obsługi
Sejmiku Województwa w zakresie doradztwa prawnego.
XXXV POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 05.06.2007 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności
z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego od nru 79/07 do nru 80/07.
2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk Nr 65/07 - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na rzecz Polskiego Związku Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski
w Bydgoszczy.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 35/455/07 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 8 na wykonywanie
zadań publicznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży z ubogich rodzin podczas wakacji letnich przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
W ramach konkursu wpłynęły 243 oferty, spośród których 10 nie spełniło wymogów formalnych. Łącznie przyznano dotacje w kwocie 500.000 zł
dla 138 podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację 163 programów.

2. Nr 35/456/07 - udzielono pełnomocnictwa Panu Wacławowi Filarowi do
udziału i wykonywania w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
prawa głosu w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o.” z siedzibą w Toruniu w dniu
5 czerwca 2007 r.
3. Nr 35/457/07 - uznano protest z dnia 24 maja 2007 r. złożony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publiczne na świadczenie usług publicznych w zakresie regionalnych kolejowych przewozów osób w okresie
od 9 grudnia 2007 roku do 11 grudnia 2010 roku przez wykonawcę oznaczonego firmą: PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 17, w części dotyczącej nie określenia wysokości czynszu dzierżawy 8 autobusów szynowych typu SA-106 jako zasadny.
Oddalono jako bezzasadne zarzuty podniesione w proteście dotyczące postawienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie:
- wymaganej licencji potwierdzającej zdolność wykonawcy do wykonywania
funkcji przewoźnika kolejowego oraz w zakresie potencjału kadrowego jakim
dysponuje wykonawca,
- wyznaczenia zbyt krótkiego terminu składania i otwarcia ofert.
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4. Nr 35/458/07 - wyrażono zgodę Powiatowi Bydgoskiemu na zainstalowanie na dachu budynku anteny stacji referencyjnej GPS oraz na umieszczenie odbiornika stacji referencyjnej wraz z wyposażeniem, na nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Zygmunta Augusta 16, stanowiącej współwłasność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Powiatu
Bydgoskiego i Skarbu Państwa.
5. Nr 35/459/07 - dokonano oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionego do rybactwa - Firma
Produkcyjno-Handlowa „Gromatex” Sp. z o.o. w Tucznie ul. Lipowa 6;
88-126 Tuczno.
6. Nr 35/460/07 - ogłoszono drugi przetargu pisemnego nieograniczonego
na sprzedaż działek położonych w Tleniu.
Ustalono cenę wywoławczą oraz ustalono wadium.

7. Nr 35/461/07 - wyrażono zgodę dyrektorowi Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu na wprowadzenie w roku szkolnym
2007/2008 nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny w systemie dziennym.
8. Nr 35/462/07 - przyjęto projekt podziału środków w kwocie 309.397 zł
na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2007 roku
Uchwała zostanie przedłożona do zaopiniowania przez związki zawodowe
zrzeszające nauczycieli tj. Zarząd Okręgu ZNP w Bydgoszczy, Zespół Koordynacyjny Sekcji Regionalnej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Bydgoszczy, Zarząd Wojewódzkiego Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność-Oświata” w Bydgoszczy.

9. Nr 35/463/07 - powierzono Pani Izabeli Maciejewskiej stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle
Chorej w Bydgoszczy na okres od dnia 1 września 2007 r. do dnia
31 sierpnia 2012 r.
10. Nr 35/464/07 - powierzono Panu Mariuszowi Klimczewskiemu stanowisko dyrektora Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy na okres od dnia 1 września 2007 r. do dnia 31 sierpnia 2012 r.
11. Nr 35/465/07 - zmieniono uchwałę w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego harmonogramu finansowo-rzeczowego zadania finansowanego
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. „Wielokulturowość - tolerancja - integracja - modernizacja Muzeum Etnograficznego w Toruniu”.
12. Nr 35/466/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2007 zadania pod nazwą „Remont podłóg” na rok 2007, realizowanego
przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 im. Gen. Maczka
w Bydgoszczy.
13. Nr 35/467/07 - przyjęto wykaz gmin mogących ubiegać się o skorzystanie z Funduszu Wsparcia z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2007.
W celu wyrównania dysproporcji rozwojowych pomiędzy gminami województwa
kujawsko-pomorskiego poprzez wzmacnianie ich potencjału oraz wspieranie lo-
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kalnej polityki rozwoju przyjęto listę podstawową oraz listę rezerwową gmin,
zawierające wykaz gmin, charakteryzujących się najniższym dochodem własnym na 1 mieszkańca, mogących ubiegać się o korzystanie z Funduszu
Wsparcia z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2007.

14. Nr 35/468/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2007 zadania pod nazwą „Wymiana posadzek ciągów ewakuacyjnych”
na rok 2007, realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im.
Louisa Braille´a w Bydgoszczy.
15. Nr 35/469/07 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Wójta Gminy Łysomice
o ustalenie lokalizacji dla inwestycji drogi gminnej w Papowie Toruńskim,
ul. Leśna na działkach o nr ewid.: 293, 294 i 295, gm. Łysomice
16. Nr 35/470/07 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Miejskiego Zarządu
Dróg w Toruniu o ustalenie lokalizacji dla inwestycji drogi publicznej na
odcinku pomiędzy ul. Olsztyńską a ul. Marii Skłodowskiej Curie w Toruniu.
17. Nr 35/471/07 - uchylono w całości uchwałę Nr 13/147/2005 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie zasad organizacji przez wojewódzkie instytucje kultury międzynarodowych
przedsięwzięć o szczególnej randze artystycznej.
18. Nr 35/472/07 - wydano opinię o ośrodku pod nazwą Fundacja Spółdzielczy Fundusz Wsi w Warszawie Oddział w Ciechocinku Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe „Promień” w Ciechocinku, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących
grupy turnusowe.
19. Nr 35/473/07 - wydano opinię o ośrodku pod nazwą Sanatorium Uzdrowiskowe „Wrzos”, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciechocinku,
ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe.
XXXVI POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 12.06.2007 R.
1.
1. Odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników „Kujawsko-Pomorskiego Centrum Badawczo-Szkoleniowego Systemów Informacji Geograficznej” Sp. z o.o. w Toruniu. z dnia 12 czerwca 2007r.
Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Kujawsko-Pomorskiego
Centrum
Badawczo-Szkoleniowego
Systemów
Informacji Geograficznej Spółka z o.o.

2. Zarząd Województwa przyjął informację z wykonania planu dochodów
i wydatków budżetowych za okres od 1 do 30 kwietnia br.
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 81/07 do nru 82/07.
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2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk 66/07 - w sprawie zmiany w składzie Rady Kujawsko-Pomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą
w Bydgoszczy,
- Druk Nr 67/07 -w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczącej zasad udzielania stypendiów Marszałka Województwa studentom studiów dziennych z wyższych uczelni z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, osiągającym wybitne wyniki w nauce,
sporcie i kulturze.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 36/474/07 - w załączniku do Uchwały Nr 22/246/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 05 kwietnia 2007 r. w sprawie
przyznania stypendiów dla studentów wyższych uczelni z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dniem 1 maja 2007 r. skreślono
wiersz 42. w kolumnie 2. brzmiący „42. Nowakowska Dobrosława”
2. Nr 36/475/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2007 zadania pod nazwą „Remonty dróg” realizowanego przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
3. Nr 36/476/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2007 zadania pod nazwą „Rozbudowa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku” w obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.
4. Nr 36/477/07 - zatwierdzono Zbiorcze Zestawienie Kosztów zadania pod
nazwą „Rozbudowa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.
5. Nr 36/478/07 - ustalono termin składania wniosków o dofinansowanie
projektów w działaniu 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004-2006” na: od dnia 2 lipca 2007 r. do dnia 31 lipca 2007 r
do godz. 15.30.
6. Nr 36/479/07 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Gminnego Zakładu
Komunalnego w Osielsku o ustalenie lokalizacji dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej nr 050415C, klasy lokalnej - ul. Tymiankowa w Osielsku.
7. Nr 36/480/07 - upoważniono Edwarda Hartwicha - Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Zbigniewa Sosnowskiego - członka
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, do podpisania Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pomiędzy Instytucją Zarządzającą Ministerstwo Rozwoju Regionalnego a Instytucją Pośredniczącą - Samorząd Województwa.
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8. Nr 36/481/07 - wyrażono zgodę Centrum Onkologii im. prof. Fr. Łukaszczyka w Bydgoszczy na zakup sprzętu i aparatury medycznej.
9. Nr 36/482/07 - wyrażono zgodę Centrum Onkologii im. prof. Franciszka
Łukaszczyka w Bydgoszczy na przyjęcie darowizny aparatury medycznej.
10. Nr 36/483/07 - postanowiono użyczyć Katedrze i Klinice Dermatologii
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na czas realizacji Regionalnego Programu
Wczesnego Wykrywania Nowotworów Skóry jeden videodermatoskop,
jeden dermatoskop bateryjny, trzy dermatoskopy akumulatorowe oraz
akcesoria do dermatoskopów o łącznej wartości 78.570,00 zł brutto stanowiące mienie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
11. Nr 36/484/07 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 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 po dniu 8 lutego 2007 roku i mogących
wpłynąć do dnia 31 stycznia 2008 roku.
12. Nr 36/485/07 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, sporządzone
na dzień 31 grudnia 2006 r., za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.:
bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., po stronie aktywów i pasywów wykazał kwotę 9.282.817,06 zł, rachunek zysków i strat wykazał
zysk netto 9.569,17 zł.
Zatwierdzono przeznaczenie zysku netto za 2006 r. w kwocie 9.569,17 zł na
zwiększenie funduszu instytucji.

13. Nr 36/486 /07 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, sporządzone
na dzień 31 grudnia 2006 r., za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.:
bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., po stronie aktywów i pasywów wykazał kwotę 5.118.711,69 zł, rachunek zysków i strat wykazał
zysk netto 26.365,50 zł.
Zatwierdzono przeznaczenie zysku netto za 2006 r. w kwocie 26.365,50 zł na
zwiększenie funduszu instytucji.

14. Nr 36/487/07 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 r., za
okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.: bilans sporządzony na dzień
31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazał kwotę
6.371.238,96 zł, rachunek zysków i strat wykazał zysk netto 167.438,18
zł.
Zatwierdzono przeznaczenie zysku za 2006 r w kwocie 167.438,18 zł na zwiększenie funduszu instytucji.

15. Nr 36/488/07 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Muzeum Ziemi
Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 r., za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.: bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., po stronie aktywów i pasywów wykazał
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kwotę 3.950.189,94 zł, rachunek zysków i strat wykazał stratę netto
1.313,16 zł.
Zatwierdzono pokrycie straty za 2006 r. w kwocie 1.313,16 zł z funduszu instytucji.

16. Nr 36/489 /07 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.: bilans sporządzony na dzień
31.12.2006 r., po stronie aktywów i pasywów wykazał kwotę
1.779.076,68 zł, rachunek zysków i strat wykazał zysk netto 2.176,74 zł.
Zatwierdzono przeznaczenie zysku za 2006 r. w kwocie 2.176,74 zł na zwiększenie funduszu instytucji.

17. Nr 36/490/07 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej i
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, sporządzone na dzień 31
grudnia 2006 r., za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.: bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., po stronie aktywów i pasywów wykazał
kwotę 633.084,34 zł, rachunek zysków i strat wykazał stratę netto
132.736,66 zł.
Zatwierdzono pokrycie straty za 2006 r. w kwocie 132.736,66 zł z funduszu instytucji.

18. Nr 36/492/07 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu, sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 r., za okres
od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.: bilans sporządzony na dzień
31.12.2006 r. po stronie aktywów i pasywów wykazał kwotę 225.888,15
zł, rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
wykazał zysk netto 17.936,35 zł.
Zatwierdzono przeznaczenie zysku za 2006 r. w kwocie 17.936,35 zł na zwiększenie funduszu instytucji.

XXXVII POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 14.06.2007 R.
1.
1. Z udziałem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Sejmiku Zarząd
Województwa omawiał program Sesji Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego w dniu 2.07.2007 r.
2. Zarząd Województwa omawiał zagadnienia dot. infrastruktury sportowej
w Województwie Kujawsko-Pomorskim.
3. Zarząd Województwa przyjął postanowienie nr 83/07 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Gostycyn i Pruszcz, gmina Gostycyn w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa
realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania
przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 37/491/07 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup samochodów na potrzeby Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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2. Nr 37/493/07 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie z wolnej
ręki, którego przedmiotem jest usługa hotelowa, zapewnienie posiłków
oraz sal szkoleniowych wraz obsługą sprzętu szkoleniowego na potrzeby
międzynarodowej konferencji pod nazwą „Budowanie współpracy regionalnej w profilaktyce i promocji zdrowia” odbywającej się w Toruniu w
dniach 2-6 września 2007r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru wykonawcy:
„FILMAR” Filipiak i Marchlewski spółka jawna, ul. Grudziądzka 37/45, Toruń, z
ceną ofertową brutto 51.000,00 zł.

3. Nr 37/494/07 - zmieniono zatwierdzenie planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku na 2007 r.
Załącznik do uchwały Nr 27/307/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego
Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego we Włocławku na 2007 r.
otrzymał nowe brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

4. Nr 37/495/07 - zmieniono uchwałę Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego w sprawie zatwierdzenia projektu założeń programowych i organizacyjnych oraz projektu preliminarza kosztów „XIV Bydgoskiego Festiwalu Operowego”, organizowanego przez Operę NOVA w Bydgoszczy.
5. 37/496/07 - zmieniono uchwałę Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zatwierdzenia projektu założeń programowych i organizacyjnych oraz projektu preliminarza kosztów „XVII Międzynarodowego
Festiwalu Teatralnego KONTAKT”, organizowanego przez Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu.
6. Nr 37/497/07 - zmieniono uchwałę w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego harmonogramu finansowo-rzeczowego zadania finansowanego
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. ”Modernizacja urządzeń ochrony przeciwpowodziowej w dolinie
Sartowice - Nowe”.
XXXVIII POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 19.06.2007 R.
1.
1. Zarząd Województwa omawiał aktualną sytuację dot. Portu Lotniczego
Bydgoszcz S.A.
2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego od nru 84/07 do nru 86/07.
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk Nr 68/07 - w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Centrum Onkologii im. prof.
Fr. Łukaszczyka w Bydgoszczy
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- Druk Nr 69/07 - w sprawie powołania Rady Społecznej Centrum Onkologii im. prof. Fr. Łukaszczyka w Bydgoszczy
- Druk Nr 70/07 - w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Kujawsko-Pomorskiego
Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
- Druk Nr 71/07 - w sprawie powołania Rady Społecznej KujawskoPomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
- Druk Nr 72/07 - w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala
Dziecięcego im. J. Brudzińskiego Bydgoszczy
- Druk Nr 73/07 - w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego
Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
- Druk Nr 74/07 - w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka
Medycyny Pracy w Bydgoszczy
- Druk Nr 75/07 - w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego
Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy
- Druk Nr 76/07 - w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala im. dr J. Biziela
w Bydgoszczy
- Druk Nr 77/07 - w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala im.
dr J. Biziela w Bydgoszczy,
- Druk Nr 78/07 - w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala
Obserwacyjno-Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy
- Druk Nr 79/07 - w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego
Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy
- Druk Nr 80/07 - w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej-Wojewódzkiego Centrum Reumatologii
i Rehabilitacji w Bydgoszczy
- Druk Nr 81/07 - w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej-Wojewódzkiego Centrum
Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy
- Druk Nr 82/07 - w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiej Przychodni
Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy
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- Druk Nr 83/07 - w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiej
Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy
- Druk Nr 84/07 - w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
- Druk Nr 85/07 - w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
- Druk Nr 86/07 - w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Bydgoskiego Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy
- Druk Nr 87/07 - w sprawie powołania Rady Społecznej Bydgoskiego
Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy
- Druk Nr 88/07 - w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka
Medycyny Pracy we Włocławku
- Druk Nr 89/07 - w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego
Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku
- Druk Nr 90/07 - w sprawie zmian do Statutu Centrum Onkologii im.
prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
- Druk Nr 92/07 - w sprawie utworzenia nowych oddziałów w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Toruniu i zatwierdzenia jego Statutu
- Druk Nr 93/07 - w sprawie wyrażenia zgody Obwodowi Lecznictwa
w Bydgoszczy - samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej na zbycie prawa użytkowania wieczystego i prawa własności
- Druk Nr 94/07 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Mogilno
- Druk Nr 95/07 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Bydgoszcz
- Druk nr 97/07 - w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu
- Druk nr 98/07 - w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego
Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu
- Druk nr 99/07 - w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku
- Druk nr 100/07 - w sprawie powołania Rady Społecznej Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku
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- Druk nr 101/07 - w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka
Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu
- Druk nr 102/07 - w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu
- Druk nr 103/07 - w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiej Przychodni
Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy
- Druk nr 104/07 - w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiej
Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy
- Druk nr 105/07 - w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu
- Druk nr 106/07 - w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu
- Druk nr 107/07 - w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Samodzielnego Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w Toruniu
- Druk nr 108/07 - w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w Toruniu
- Druk nr 109/07 - w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu
- Druk nr 110/07 - w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu
- Druk nr 111/07 - w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu
- Druk nr 112/07 - w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w
Świeciu.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 38/500/07 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Galerii i Ośrodka
Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, sporządzone na dzień 31
grudnia 2006 r., za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.: bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r. po stronie aktywów i pasywów wykazał
kwotę 866.471,00 zł, rachunek zysków i strat wykazał stratę 69.735,02
zł.
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2. Nr 38/501/07 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Ośrodka Chopinowskiego w Szafami, sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 r., za
okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.: bilans sporządzony na dzień
31.12.2006 r. po stronie aktywów i pasywów wykazał kwotę 3.560.024,41
zł, rachunek zysków i strat wykazał stratę netto 9.201,67 zł.
3. Nr 38/502/07 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne na świadczenie usług publicznych
w zakresie regionalnych kolejowych przewozów osób w okresie od
9 grudnia 2007 roku do 11 grudnia 2010 roku, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego.
Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej na pakiet A (tzw. trakcja
spalinowa), złożoną przez Wykonawców występujących wspólnie oznaczonych
firmami: PCC Rail SA z siedzibą w Jaworznie oraz Arriva Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie.
Unieważniono w części obejmującej pakiet B (tzw. BiT CITY) oraz pakiet C
(tzw. trakcja elektryczna z wyłączeniem BiT CITY) postępowanie z powodu zaoferowania cen ofertowych przewyższającej kwotę, którą Zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

4. Nr 38/503/07 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Teatru im. Wilama
Horzycy w Toruniu, sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 r., za okres
od 01.01.2006 r., do 31.12.2006 r.: bilans sporządzony na dzień
31.12.2006 r. po stronie aktywów i pasywów wykazał kwotę 6.675.139,10
zł, rachunek zysków i strat wykazał zysk netto 78.481,87 zł.
5. Nr 38/504/07 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu, sporządzone na dzień 31 grudnia
2006 r., za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.: bilans sporządzony
na dzień 31.12.2006 r. po stronie aktywów i pasywów wykazał kwotę
512.785,87 zł, rachunek zysków i strat wykazał stratę netto 56.077,15 zł.
6. Nr 38/505/07 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu, sporządzone na dzień 31 grudnia
2006 r., za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.: bilans sporządzony
na dzień 31.12.2006 r. po stronie aktywów i pasywów wykazał kwotę
8.580.178,58 zł, rachunek zysków i strat wykazał zysk netto
1.522.384,63 zł.
7. Nr 38/506/07 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, sporządzone na dzień
31 grudnia 2006 r., za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.: bilans
sporządzony na dzień 31.12.2006 r. po stronie aktywów i pasywów wykazał kwotę 12.725 939,21 zł, rachunek zysków i strat za okres
od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazał zysk netto 2.374.410,79 zł.
8. Nr 38/507/07 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
środka Ruchu Drogowego we Włocławku, sporządzone na dzień
31 grudnia 2006 r., za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.: bilans
sporządzony na dzień 31.12.2006 r. po stronie aktywów i pasywów wykazał kwotę 4.295.533,24 zł, rachunek zysków i strat wykazał zysk netto
544.999,71 zł.
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9. Nr 38/508/07 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie z wolnej
ręki na zakup licencji na system informatyczny do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska oraz
opłatami produktowymi.
W wyniku przeprowadzonego postępowania, dokonano wyboru wykonawcy
ATMOTERM S.A. z Opola.

10. Nr 38/509/07 - ogłoszono Konkurs z dziedziny kultury, którego celem jest
zidentyfikowanie produktów tradycyjnych z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
11. Nr 38/510/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
pod nazwą „Remont " na rok 2007, realizowanego przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.
12. Nr 38/511/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2007 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu i aparatury medycznej" w Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy.
13. Nr 38/512/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
pod nazwą „Remont w Budynku Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu"
w Zespole Szkół Społecznych w Toruniu.
14. Nr 38/513/07 - powołano komisję kwalifikacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego Pani Danuty
Skrzynieckiej w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego
w Bydgoszczy.
15. Nr 38/514/07 - przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
część nieruchomości Województwa Kujawsko-Pomorskiego, położonej
w Świeciu przy ul. Sądowej, oznaczonej jako działka nr 859/3 o powierzchni 0,0448 ha.
16. Nr 38/515/07 - ustalono cenę lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej zabudowanej położonej we Włocławku przy ul. Papieżka 38, w części wykorzystywanej przez Kujawsko-Pomorski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
17. Nr 38/516/07 - zlecono inwentaryzację architektoniczno-budowlaną w celu ustanowienia samodzielności lokali mieszkalnych:
- w budynku przy ul. Meysnera 9a w Bydgoszczy, położonym na działce nr 2/17 o powierzchni 0,1841 ha,
- w budynku przy ul. Meysnera 9 w Bydgoszczy, położonym na działce
nr 8/3 o powierzchni 0,2517 ha.
Postanowiono przeznaczyć do sprzedaży wydzielone lokale mieszkalne wraz
z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości.

18. Nr 38/517/07 - wyrażono zgodę Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Sieci
Region Północny, Obszar Inwestycji w Gdańsku na czasowe dysponowanie częścią nieruchomości, stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, położoną w Świeciu przy ul. Sądowej 18, o łącznej
powierzchni 0,6134 ha w celu ułożenia przyłącza telekomunikacyjnego.
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19. Nr 38/518/07 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku za rok 2006: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. po stronie aktywów i pasywów wykazał kwotę 974.243,72 zł, rachunek zysków i strat wykazał zysk netto
62.939,96 zł.
20. Nr 38/519/07 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkie Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy za rok 2006: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. po stronie aktywów i pasywów wykazał kwotę 7.081.009,89 zł, rachunek zysków i strat wykazał zysk netto
166.385,62 zł.
21. Nr 38/520/07 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu za rok 2006: bilans
sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. po stronie aktywów i pasywów
wykazał kwotę 6.882.714,55 zł, rachunek zysków i strat wykazał zysk
w wysokości 2.641,15 zł.
22. Nr 38/521/07 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe SP ZOZ Kolejowego Sanatorium Uzdrowiskowego im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu za rok 2006: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r.,
po stronie aktywów i pasywów wykazał kwotę 4.222.765,90 zł, rachunek
zysków i strat, wykazał stratę netto w wysokości 126.075,50 zł.
23. Nr 38/522/07 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Stacji Pogotowia
Ratunkowego we Włocławku za rok 2006: bilans sporządzony na dzień
31 grudnia 2006 r. po stronie aktywów i pasywów wykazał kwotę
4.483.137,63 zł, rachunek zysków i strat wykazał zysk netto w wysokości
154.436,84 zł, który zwiększy fundusz zakładu.
24. Nr 38/523/07 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy za rok 2006: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. po stronie aktywów i pasywów wykazał kwotę 7.730.520,50 zł, rachunek zysków i strat wykazał zysk netto
w wysokości 297.957,85 zł.
25. Nr 38/524/07 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2006: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. po
stronie aktywów i pasywów wykazał kwotę 1.708.106,08 zł, rachunek zysków i strat wykazał stratę netto 19.423,34 zł.
26. Nr 38/525/07 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy za rok 2006: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., po stronie aktywów i pasywów wykazał kwotę 24.106.617,25 zł, rachunek zysków i strat wykazał stratę netto
850.384,69 zł, rachunek przepływów pieniężnych wykazał zwiększenie
stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2006 roku o kwotę
405.695,68 zł, zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy
2006.
27. Nr 38/526/07 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Centrum Onkologii
im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy za rok 2006: bilans sporządzony
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na dzień 31 grudnia 2006 r., po stronie aktywów i pasywów wykazał kwotę 188.109.576,76 zł, rachunek zysków i strat wykazał zysk netto w wysokości 99.284,16 zł, rachunek przepływów pieniężnych wykazał zmniejszenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2006 r.
o 6.421.191,10 zł, zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy 2006.
28. Nr 38/527/07 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu za rok 2006: bilans
sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. po stronie aktywów i pasywów
wykazał kwotę 40.040.008,99 zł, rachunek zysków i strat wykazał stratę
netto w wysokości 522.912,99 zł, rachunek przepływów pieniężnych wykazał zmniejszenie stanu środków pieniężnych na koniec roku obrotowego o kwotę 1.362.437,41 zł, zestawienie zmian w funduszu własnym
za rok obrotowy 2006.
29. Nr 38/528/07 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Szpitala Obserwacyjne - Zakaźnego w Toruniu za rok 2006: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. po stronie aktywów i pasywów wykazał kwotę 8.830.266,42 zł, rachunek zysków i strat wykazał stratę netto
w wysokości 727.096,64 zł.
30. Nr 38/529/07 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy za rok 2006: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. po stronie aktywów i pasywów wykazał kwotę 9.535.917,05 zł, rachunek zysków i strat wykazał
stratę netto w wysokości 1.320.327,04 zł, rachunek przepływów pieniężnych wykazał zmniejszenie stanu środków pieniężnych na koniec roku
obrotowego o kwotę 77.289,49 zł, zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy 2006.
31. Nr 38/530/07 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu za rok 2006: bilans sporządzony na
dzień 31 grudnia 2006 r. po stronie aktywów i pasywów wykazał kwotę
2.833.305,65 zł, rachunek zysków i strat wykazał zysk netto w wysokości
157.608,06 zł.
32. Nr 38/531/07 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy za rok 2006: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. po stronie aktywów i pasywów wykazał kwotę 860.807,59 zł, rachunek zysków i strat wykazał zysk netto
w wysokości 107.073,74 zł.
33. Nr 38/532/07 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy za rok 2006: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. po stronie aktywów i pasywów wykazał kwotę 4.345.365,85 zł, rachunek zysków i strat wykazał zysk netto
w wysokości 118.766,98 zł.
34. Nr 38/533/07 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu za rok 2006: bilans sporządzony
na dzień 31 grudnia 2006 r. po stronie aktywów i pasywów wykazał kwotę 6.474.574,82 zł, rachunek zysków i strat wykazał zysk netto w kwocie
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246.006,54 zł.
35. Nr 38/534/07 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy za rok 2006: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. po stronie aktywów i pasywów wykazał kwotę 6.282.836,66 zł, rachunek zysków i strat wykazał zysk netto
w kwocie 102.517,89 zł.
36. Nr 38/535/07 - wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy na likwidację w drodze rozbiórki budynku, położonego w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 44.
37. Nr 38/536/07 - wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu na wynajęcie, w trybie bezprzetargowym, Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowemu „EL WIND" sp. z o.o.
w Bydgoszczy, pomieszczenia o pow. 14,17 m2 mieszczącego się w budynku przy magazynie Szpitala z przeznaczeniem na pomieszczenie socjalno-warsztatowe dla pracowników Firmy.
38. Nr 38/537/07 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Samodzielnego
Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w Toruniu za rok 2006: bilans
sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. po stronie aktywów i pasywów
wykazał kwotę 1.357.109,62 zł, rachunek zysków i strat wykazał zysk
netto w wysokości 98.005,39 zł, który zwiększy funduszu zakładu.
39. Nr 38/538/07 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy za rok 2006: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. po stronie aktywów i pasywów wykazał kwotę 375.420,35 zł, rachunek zysków i strat wykazał stratę netto
49.170,95 zł, która zmniejszy fundusz zakładu w latach następnych.
40. Nr 38/539/07 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Szpitala Obserwacyjne - Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy za
rok 2006: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. po stronie aktywów i pasywów wykazał kwotę 14.495.683,06 zł, rachunek zysków
i strat, wykazał zysk netto 215.854,35 zł, rachunek przepływów pieniężnych, wykazał zmniejszenie stanu środków pieniężnych na dzień
31 grudnia 2006 r. o kwotę 2.171,22 zł, zestawienie zmian w kapitale
własnym za rok obrotowy 2006.
41. Nr 38/540/07 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu za rok 2006:
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. po stronie aktywów i pasywów wykazał kwotę 8.275.935,64 zł, rachunek zysków i strat wykazał
zysk netto w wysokości 343.379,25 zł.
42. Nr 38/541/07 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED" w Toruniu za rok 2006: bilans sporządzony
na dzień 31 grudnia 2006 r. po stronie aktywów i pasywów wykazał kwotę 2.117.288,93 zł, rachunek zysków i strat wykazał zysk netto w wysokości 44.449,75 zł.
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43. Nr 38/542/07 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy za rok 2006: bilans
sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. po stronie aktywów i pasywów
wykazał kwotę 2.340.948,37 zł, rachunek zysków i strat wykazał zysk
netto 88.762,96 zł.
44. Nr 38/543/07 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala im.
dr Jana Biziela w Bydgoszczy za rok 2006: bilans sporządzony na dzień
31 grudnia 2006 r. po stronie aktywów i pasywów wykazał kwotę
43.949.912,09 zł, rachunek zysków i strat wykazał stratę netto w wysokości 6.560.635,91 zł, rachunek przepływów pieniężnych wykazał zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2006 r. o kwotę
787.477,68 zł, zestawienie zmian w funduszu własnym w roku obrotowym 2006.
45. Nr 38/544/07 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Regionalnego
Zespołu Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy za rok 2006:
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. po stronie aktywów i pasywów wykazał kwotę 7.255.830,30 zł, rachunek zysków i strat wykazał
zysk netto w wysokości 274.443,76 zł, który zwiększy fundusz zakładu.
46. Nr 38/545/07 - ogłoszono otwarty konkurs ofert nr 17/2007 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2007 roku PN. „Wspieranie lokalnych inicjatyw wiejskich
w ramach aktywizacji terenów wiejskich - GRANTY - Lider”.
Ostateczny termin składania ofert wyznaczono na dzień 20.07.2007 r.

47. Nr 38/546/07 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy za rok 2006: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. po stronie aktywów i pasywów wykazał kwotę 1.200.732,72 zł, rachunek zysków i strat wykazał zysk netto
w wysokości 96.520,30 zł.
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KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
27.05.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski uczestniczył
w Wojewódzkich Obchodach Święta Ludowego w Lipnie.
29.05.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wzięli udział w spotkaniu w sprawie węzła drogowego w Dźwierznie.
29.05.2007 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich odwiedził Starostwo powiatu bydgoskiego. Rozmowy dotyczyły poprawy wzajemnej współpracy
oraz planów inwestycyjnych.
29.05.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski spotkał się
z dyrektorem Wojewódzkiego Zakładu Melioracji Marianem Wilmanowiczem.
29.05.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski spotkał się
z Geodetą Województwa Kujawsko - Pomorskiego panem Tomaszem Majewskim.
30.05.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki oraz Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt wzięli udział w spotkaniu negocjacyjnym na temat
Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego
z przedstawicielami Komisji Europejskiej.
30.05.2007 - Wicemarszałek Eckardt spotkał się z Romanem Kłosowskim prezesem Klubu Sportowego Zryw w Toruniu. Rozmowa dotyczyła organizacji turnieju sportowego (koszykówka).
30.05.2007 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich uczestniczył
w międzynarodowych targach WOD - KAN 2007 w bydgoskiej Łuczniczce.
30.05.2007 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich uczestniczył
w uroczystości z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, która odbył się w Operze
NOVA w Bydgoszczy. Organizatorem imprezy był Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zaproszeni zostali bibliotekarze z całego województwa. Zarząd Województwa wyróżnił nagrodami finansowymi 40 osób
- w tym 8 pracowników Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy.
30.05.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki uczestniczył
w uroczystości z okazji przekroczenia półmetku realizacji autostrady A-1 na odcinku Rusocin - Nowe Marzy.
30.05.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski uczestniczył
w Konferencji Zielone Płuca Polski, która odbyła się w Hotelu Magnat w Brodnicy.
31.05.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki wziął udział w uroczystościach związanych z obchodami Dnia Dziecka zorganizowanymi wspólnie przez
Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu oraz pozarządowe Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży.
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31.05.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski uczestniczył
w uroczystości Ingresu Bpa Piotra Libery w Katedrze w Płocku.
01.06.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z burmistrzem
Strzelna panem Ewarystem Matczakiem.
01.06.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z wójtem gminy Obrowo Andrzejem Wieczyńskim.
01.06.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki uczestniczył w koncertach
Filharmonii Pomorskiej z okazji Dnia Dziecka. Marszałek był współorganizatorem tego przedsięwzięcia.
01.06.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki wziął udział w gali zakończenia Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Kontakt”, która odbyła się
na deskach Teatru Wilama Horzycy w Toruniu.
01.06.2007 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt odwiedził Dom
Dziecka w Bydgoszczy przy ulicy Stolarskiej 2. Wziął również udział w festynie
dla dzieci z Domu Dziecka przy ulicy Traugutta 5 w Bydgoszczy. Dzieci zamieszkujące te ośrodki otrzymały od wicemarszałka drobne upominki.
02.06.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki wziął udział w rozpoczęciu
XI Rajdu Citroena oraz XIII Rajdu Afrodyty. Marszałek Województwa objął Patronat honorowy nad imprezą.
01.06.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski wziął udział
w uroczystościach związanych z obchodami Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w Zasadach oraz w Szkole Podstawowej w Świedziebni.
02.06.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski wziął udział
w obchodach 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrockach (pow. golubsko-dobrzyński).
02.06.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski uczestniczył
we wręczeniu sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuce (pow. brodnicki).
02.06.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wziął udział
w VIII Powiatowym Festynie Integracyjnym w Dąbrowie, gdzie w imieniu Zarządu Województwa wręczył upominki dzieciom. Honorowy patronat nad imprezą
objął Marszałek Województwa Piotr Całbecki.
02.06.2007 - na zaproszenie Wójta Gminy Kęsowo oraz Stowarzyszenia
na Rzecz rozwoju Kęsowa Członek Zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w
pikniku historycznym. Uroczystość odbyła się w okolicach Krajenek i Ludwichowa.
02.06.2007 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w uroczystej Gali
II Międzynarodowej Wystawy Transportu i Logistyki Truck & Bus Show Poland
2007 w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, gdzie w imieniu Zarządu Województwa wręczył dyplomy.
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03.06.2007 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki spotkał się z dziećmi z Domu
Dziecka w Jaksicach. Dzieci otrzymały upominki od Zarządu Województwa
z okazji Dnia Dziecka.
03.06.2007 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki odwiedził dzieci ze specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej
w Strzelnie. Wychowankowie ośrodka otrzymali upominki od Zarządu Województwa z okazji Dnia Dziecka.
03.06.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski wziął udział
w pikniku rodzinnym „Dobrzyńscy Siłacze” w Sadłowie (Gm. Rypin).
04.06.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki złożył wizytę Konsulowi
Generalnemu Chińskiej Republiki Ludowej w Gdańsku, panu Xiang Zaoshengowi.
04.06.2007 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt odwiedził Dom
Dziecka w Bydgoszczy przy ulicy Stolarskiej 2. Wziął również udział w festynie
dla dzieci z Domu Dziecka przy ulicy Traugutta 5 w Bydgoszczy. Dzieci zamieszkujące te ośrodki otrzymały od wicemarszałka drobne upominki.
04.06.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski spotkał się
z osobami odpowiedzialnymi za organizację Dożynek Wojewódzkich w Jabłonowie Pomorskim.
04.06.2007 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki uczestniczył w Konferencji
„Kształtowanie kadr do handlu i usług warunkiem rozwoju kupiectwa w Polsce".
Konferencja odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.
5.06.2007 - Wicemarszałek Eckardt podpisał umowy z pięcioma największymi
beneficjentami samorządowych grantów na przedsięwzięcia sportowe: Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskim Związkiem Lekkiej Atletyki, Aeroklubem Włocławskim, Autonomiczną Ludową Kolarską Sekcją „Stal” w Grudziądzu, Toruńskim Klubem Piłkarskim.
05.06.2007 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki odwiedził Dom Dziecka w Kołdrąbie, gdzie przekazał wychowankom prezenty z okazji Dnia Dziecka od Zarządu Województwa.
05.06.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski spotkał się
z wójtem gm. Chełmno.
05.06.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski spotkał się
z burmistrzem i zastępcą burmistrza Dobrzynia n. Wisłą.
06.06.2007 - Zarząd Województwa uczestniczył w I Panelu Dyskusyjnym - Euro
2012 szansą dla województwa kujawsko-pomorskiego. Spotkanie odbyło się
w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu i zgromadziło wielu przedstawicieli sportu, mediów, samorządów lokalnych, parlamentu oraz branż hotelarskiej i turystycznej, którzy dyskutowali na temat możliwości, jakie mistrzostwa Europy
w piłce nożnej w roku 2012 mogą dać naszemu województwu.
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06.06.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z prof. Araszkiewiczem w sprawie współorganizowanej przez Urząd Marszałkowski akcji
społecznej „Zdrowie psychiczne wspólna sprawa”.
07.06.2007 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich wizytował Szpital
Wojewódzki we Włocławku.
08.06.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z generałem
Panagiotisem Mavropoulosem, szefem sztabu Sojuszniczego Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy.
08.06.2007 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt spotkał się ze starostą bydgoskim panem Kazimierzem Krasowskim oraz z wicestarostą Wojciechem Parzychem. Rozmowa dotyczyła możliwości rozbudowaniu ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim i w powiatach z nim sąsiadujących.
08.06.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski spotkał się
z przedstawicielami gmin. Rozmowa dotyczyła Funduszu Wsparcia.
09.06.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystościach związanych z X-leciem beatyfikacji M. Marii Karwowskiej w Jabłonowie
Pomorskim.
09.06.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski wziął udział
w obchodach 85 - lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotnikach Kujawskich.
10.06.2007 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w gali Pt. „Dziecięca Twórczość Wojskowa” w Grudziądzu.
10.06.2007 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt uczestniczył
w VII Europejskim Festiwalu Lekkoatletycznym, który odbył się na obiekcie
„Zawiszy” w Bydgoszczy.
10.06.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski uczestniczył
w Gminne Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Stępowie.
11.06.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki przyjął w Toruniu wicemarszałka Senatu RP Macieja Płażyńskiego. Tematem rozmowy była przygotowywana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ustawa
o obszarach metropolitalnych.
11.06.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki uczestniczył jako gospodarz w konferencji podsumowującej projekt Defris (Development of First Division Regions), na której spotkali się partnerzy ze Szwecji, Finlandii, Litwy i Polski. Tematem konferencji był „Rozwój regionów średniej wielkości”.
11.06.2007 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich uczestniczył w zainicjowanym przez Urząd Marszałkowski spotkaniu z dyrektorami bydgoskich
szpitali. Spotkanie miało na celu wypracowanie modelu funkcjonowania służby
zdrowia.
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11.06.2007 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt spotkał się w Inowrocławiu Ryszardem Brejzą oraz wiceprezydentem Ireneuszem Stachowiakiem. Rozmowa dotyczyła walorów turystycznych Inowrocławia. Wicemarszałek
zwiedził również inowrocławskie uzdrowisko.
11.06.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski spotkał się
z burmistrzem i zastępcą burmistrza Dobrzynia n. Wisłą.
11.06.2007 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki spotkał się w Starostwie
Powiatowym we Włocławku ze starostą włocławskim Janem Ambrożewiczem.
Na spotkaniu przedstawiono projekt remontu dróg powiatowych w połączeniu
z drogami wojewódzkimi.
12.06.2007 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt spotkał się z burmistrzem Świecia Tadeuszem Pogodą . Rozmowa dotyczyła możliwości rozbudowania infrastruktury sportowej w Świeciu.
12.06.2007 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki spotkał się z przedsiębiorcami
z Indii zainteresowanymi inwestycjami w Polsce.
12.06.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski na spotkał
się z wójtem gminy Bartniczka.
13.06.2007 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich wizytował zabytkowy pałacyk w Lubostroniu i muzeum archeologiczne w Biskupinie. Dyrektorzy
zaprezentowali dotychczasowe osiągnięcia placówek i ambitne plany rozwoju
na przyszłość.
13.06.2007 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich był gościem Rektor Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy prof. Marii
Murawskiej.
13.06.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski uczestniczył
w Konferencji pt. „Geoinformacja w Zarządzaniu”.
13.06.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski wziął udział
w konferencji nt. ochrony środowiska zorganizowanej przez nauczycieli.
13.06.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski spotkał się
z wójtem gminy Zławieś Wielka.
13.06.2007 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki spotkał się z wiceministrem
rozwoju wsi, środowiska i ochrony konsumenta Brandenburgii Dietmarem
Schulze. Na spotkaniu omawiano możliwości współpracy oraz wymiany kadry
uniwersyteckiej.
14.06.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się w Toruniu
z konsulem generalnym Chińskiej Republiki Ludowej w Gdańsku, panem Xiang
Zaoshengiem. Rozmowa dotyczyła planowanej na wrzesień oficjalnej wizyty
w Kujawsko-Pomorskiem władz chińskiej prowincji Hubei.
14.06.2007 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich uczestniczył w obradach Konwentu Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej.
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14.06.2007 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w spotkaniu
w Porcie Lotniczym w Bydgoszczy. Spotkanie dotyczyło możliwości promocji
nowych połączeń lotniczych przez województwo oraz pozostałych akcjonariuszy.
14.06.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski spotkał się
z wiceministrem rozwoju wsi, środowiska i ochrony konsumenta Brandenburgii
Dietmarem Schulze.
14.06.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski wziął udział
w odsłonięciu rzeźby w Muzeum Etnograficznym w Toruniu, będącej darem
podtoruńskich gmin dla mieszkańców miasta.
15.06.2007 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt wziął udział w konferencji poświęconej likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach samorządowych. Konferencja odbyła się w Sali konferencyjnej hotelu „Hetman’ w Warszawie.
15.06.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski uczestniczył
w Konwencie Burmistrzów, który odbył się w Rypinie.
15.06.2007 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki uczestniczył w Konwencie
Marszałków, który odbył się we Wrocławiu.
16.06.2007 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki gościł w Domu Pomocy Społecznej w Siemionach, gdzie odbywał się IV Wojewódzkim Integracyjnym Konkursie Recytatorskim.
16.06.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski wziął udział
w uroczystości obchodów 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochocinie,
połączonego z wręczeniem sztandaru.
17.06.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski uczestniczył
Powiatowe Zawodach Strażackich w Rypinie.
17.06.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski wziął udział
w obchodach Dni Gminy Chrostkowo.
18.06.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z przedstawicielem Regionalnej Agencji Poszanowania Energii Andrzejem Jeziorskim.
18.06.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki wręczył nagrody laureatom organizowanego przez Urząd Marszałkowski konkursu na najlepszą gazetę gminną „Wielka Mała Prasa”.
19.06.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z przedstawicielami Kapituły Europejskich Nagród Przedsiębiorczości.
19.06.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z organizatorami konferencji „Gospodarka przestrzenna kontynuum miejsko-wiejskie w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Kujawsko-Pomorskiego”.
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19.06.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski spotkał się
z wójtem gminy Brzozie.
20-24.06.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki oraz wicemarszałek
Województwa Maciej Eckardt uczestniczyli w konferencji podsumowującej projekt ADEP, dotyczący wdrażania i utrwalania nowych, innowacyjnych czynników
wpływających na poprawę polityk regionalnych na obszarach wiejskich. Konferencja odbywała się w Tuluzie we Francji.
20.06.2007 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich uczestniczył
w obchodach Dni Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
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