INFORMACJA NR 7/2007
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 02.07.2007 DO 29.08.2007 R.
XLII POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 06.07.2007 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację o stanie prac nad Funduszem
Wsparcia.
W dniu 6 lipca zakończył się cykl spotkań konsultacyjnych z samorządami
związanych z omówieniem propozycji projektów przewidywanych do realizacji
przy wsparciu środkami funduszy strukturalnych. Odbyły się 22 spotkania, podczas których analizowane były karty projektów przygotowane w układzie powiatowym przy współpracy starostów z burmistrzami i wójtami z terenu danego
powiatu. Przedstawione przez samorządy propozycje projektów zostały następnie ocenione i podzielone branżowo.
Następna formalność polegać będzie na ocenie i analizie kart projektów dokonanej przez ekspertów.

2. Zarząd Województwa zapoznał się i przyjął informacje w o stanie prac
nad zintegrowanym pakietem projektów.

3. Zarząd Województwa przyjął informację z wykonania planu dochodów

i wydatków budżetowych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja
2007 roku.

4. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego od nru 89/07 do nru 99/07.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 42/594/07 - udzielono Panu Maciejowi Eckardtowi - Wicemarszałkowi
Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełnomocnictwa do:
1. reprezentowania Województwa w Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej;
2. udziału i wykonywania prawa głosu w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu
Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej w dniu 3 lipca 2007 r.

2. Nr 42/595/07 - zmieniono uchwałę Nr 34/408/07 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 14 na wykonanie zadań publicznych
związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie turystyki w 2007 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, w związku z rezygnacją podmiotów poz. 42 i 61 z przyznanego dofinansowania.
3. Nr 42/596/07 - w związku z odstąpieniem od realizacji zadania przez
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podmiot wnioskujący skreślono z wykazu ofert wybranych do realizacji
zapisanych w załączniku nr 3 do uchwały Nr 28/325/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 maja 2007r. dotyczącej rozstrzygnięcia otwartego konkursu 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, ofertę pod numerem
12 - złożoną przez Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Mała
Ojczyzna” w Gąskach na realizację zadania: „Nikt nie jest samotną
wyspą” - warsztaty terapii zajęciowej ze szczególnym uwzględnieniem
dysleksji rozwojowej.
4. Nr 42/597/07 - wyrażono zgodę na likwidację zużytego mienia Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy.
5. Nr 42/598/07 - rozpatrzono wnioski o przyznanie stypendiów sportowych
zawodnikom klubów sportowych reprezentujących Województwo Kujawsko-Pomorskie i osiągających wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.
Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły 272 wnioski o przyznanie stypendium
sportowego.
Przyznano 107 stypendiów w wysokości 380,00 złotych w 2007 roku oraz
20 stypendiów w wysokości 250,00 złotych miesięcznie na każdego zawodnika
przez okres roku, tj. od stycznia do grudnia 2007 roku.

6. Nr 42/599/07 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 66/900/2004 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego harmonogramu finansowo-rzeczowego zadania finansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. „Telemedycyna w regionie Kujawsko-Pomorskim Etap I”.
7. Nr 42/600/2007 - określono system instytucjonalny dla zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Funkcje Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w zakresie zarządzania jak
i wdrażania programu będą pełnione przez odpowiednie komórki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zgodnie z kompetencjami określonymi w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego będącym załącznikiem do Uchwały nr 27/316/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
26.04.2007 roku.

8. Nr 42/601/07 - zmieniono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
pod nazwą „Zakup sprzętu do utrzymania dróg i środki transportu” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
9. Nr 42/602/07 - w ramach otwartego konkursu ofert nr 15 na wykonanie
zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej w 2007 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego dokonano wyboru oferty złożonej przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe dot. wykonania zadania pn.
„Organizacja przedsięwzięć zapewniających bezpieczeństwo osób wy-
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poczywających w sezonie letnim 2007 na akwenach województwa kujawsko-pomorskiego”.
Na realizację zadania udzielono dofinansowania w kwocie 74.000,00 zł.

10. Nr 42/603/07 - pozytywnie zaopiniowano „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” dla Gminy Dobrcz w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz Stwierdzono zgodność „Projektu” z obowiązującymi założeniami polityki energetycznej państwa.
11. Nr 42/604/07 - pozytywnie zaopiniowano „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” dla Gminy Koneck w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz Stwierdzono zgodność „Projektu” z obowiązującymi założeniami polityki energetycznej państwa.
12. Nr 42/605/07 - zmieniono uchwałę Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. rozstrzygnięcia otwartego konkursu 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.
13. Nr 42/606/07 - pozytywnie zaopiniowano wniosek dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu dotyczący czasowego zaprzestania działalności Pracowni Tomografii Komputerowej
Szpitala (od dnia 18 czerwca 2007 roku do dnia 31 sierpnia 2007 roku).
14. Nr 42/607/07 - zamierza się odwołać Pana Krzysztofa Szczepańskiego
ze stanowiska Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku.
15. Nr 42/608/07 - wstrzymano Zarządzenie Nr 28/2007 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala im. dr J. Biziela w Bydgoszczy z dnia 02 lipca 2007r. w sprawie wydzielania Oddziału Angiologii i Chorób Wewnętrznych i zobowiązano
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala im. dr J. Biziela w Bydgoszczy do jego cofnięcia.
16. Nr 42/609/07 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Burmistrza Miasta
i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą o ustalenie lokalizacji dla inwestycji odcinka publicznej drogi gminnej, stanowiącej przedłużenie obecnej ulicy
Zjazd, po innej trasie niż dotychczasowy, który uległ oberwaniu z masą
ziemi w Dobrzyniu nad Wisłą.
XLIII POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 10.07.2007 R.
1. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 43/610/07 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 23/253/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania pod
nazwą „Modernizacja, adaptacja, remont obiektów szpitala i zakup sprzętu i aparatury medycznej” na lata 2005-2007 w obiektach Szpitala Woje-
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wódzkiego we Włocławku.
2. Nr 43/611/07 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 23/253/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok
2007 zadania pod nazwą „Modernizacja, adaptacja, remont obiektów
szpitala i zakup sprzętu i aparatury medycznej” na lata 2005-2007
w obiektach Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku.
3. Nr 43/612/07 - ogłoszono otwarty konkurs ofert nr 18/2007 na wykonanie
zadania publicznego pn. „Zakup sprzętu sportowego dla szkolenia dzieci
i młodzieży w Klubach i Stowarzyszeniach Sportowych” związanego
z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu w 2007 roku przez organizacje
prowadzące działalność pożytku publicznego.
Ostateczny termin składania ofert wyznaczono na dzień 31.08.2007 roku.

4. Nr 43/613/07 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 36/475/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok
2007 zadania pod nazwą „Remonty dróg” realizowanego przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
5. Nr 43/614/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
pod nazwą „Prace konserwatorskie kościoła i klasztoru OO. Bernardynów” na rok 2007 w obiekcie kościoła i klasztoru OO. Bernardynów
w Skępem.
6. Nr 43/615/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
pod nazwą „Prace konserwatorskie Mysiej Wieży w Kruszwicy” w obiekcie Mysiej Wieży w Kruszwicy.
7. Nr 43/616/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2007 zadania pod nazwą „Modernizacja Centrum Diagnostyczno-Leczniczego we Włocławku filii Centrum Onkologii w Bydgoszczy” realizowanego przez Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
8. Nr 43/617/07 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 55/1177/06 Zarządu
Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 listopada 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania
pod nazwą „Modernizacja Centrum Diagnostyczno-Leczniczego we Włocławku filii Centrum Onkologii w Bydgoszczy” realizowanego przez Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
9. Nr 43/618/07 - przyjęto projekt Regionalnego Programu Operacyjnego
pn. „Program nawodnień rolniczych w województwie kujawsko-pomorskim”, który skierowano do konsultacji społecznych.
10. Nr 43/619/07 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup samochodów na potrzeby Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Unieważniono postępowanie o zamówienie publiczne na zakup samochodów
na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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11. Nr 43/620/07 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup samochodów na potrzeby Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego postępowania, ustalono specyfikację
istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

12. Nr 43/621/07 - odwołano drugi przetarg pisemny nieograniczony wywołany uchwałą Nr 35/460/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2007r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu
pisemnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Tleniu.
Utraciła moc uchwała Nr 37/821/06 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2006r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej oraz określenia jej wartości przez rzeczoznawcę majątkowego.

XLIV POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 12.07.2007 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji:
- „45. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego” - międzynarodowego przedsięwzięcia artystycznego realizowanego przez Filharmonię Pomorską
im. Ignacego J. Paderewskiego w Bydgoszczy,
- „XI Międzynarodowego Festiwalu Romów" w Ciechocinku - imprezy
kulturalnej realizowanej w dniach 20-21 lipca 2007 r., promującej
region kujawsko-pomorski.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 44/622/07 - wyrażono zgodę na likwidację zużytego mienia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy.
2. Nr 44/623/07 - przyjęto sprawozdanie rzeczowo-finansowe za II kwartał
2007 roku o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych przez samorząd województwa.
3. Nr 44/624/07 - wyrażono zgodę na likwidację zużytego mienia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy.
4. Nr 44/625/07 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Anny Osowskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla
Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy.
5. Nr 44/626/07 - zmieniono Załącznik do uchwały nr 9/49/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lutego 2007 roku w sprawie
przyjęcia projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
6. Nr 44/627/07 - zatwierdzono koszt kształcenia w wysokości 243 zł
za kształcenie ucznia w cyklu czterotygodniowym w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy.
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Kwota w wysokości 243 zł za kształcenie ucznia obowiązywać będzie w roku
szkolnym 2007/2008.

XLV POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 17.07.2007 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o realizacji kampanii reklamowej
na antenie TVP 3 Bydgoszcz oraz w Internecie na stronach TVP 3 Bydgoszcz dot. Profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień i przedmiotowych działań Województwa Kujawsko-Pomorskiego (realizowana
będzie specjalna seria programu „Wyprzedzić chorobę”).
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 45/643/07 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 45/794/2005 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania pod nazwą
„Modernizacja, adaptacja obiektów szpitala oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej” na lata 2005-2007 w obiektach Centrum Onkologii
im. prof. Łukaszczyka w Bydgoszczy
2. Nr 45/628/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2007 zadania pod nazwą „Budowa wydziału Collegium Humanistycznego” realizowanego przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
3. Nr 45/629/07 - zatwierdzono Zbiorcze Zestawienie Kosztów na rok 20062009 zadania pod nazwą „Budowa wydziału Collegium Humanistycznego” realizowanego przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
4. Nr 45/630/07 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 8/162/06 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie
zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania pod nazwą
„Modernizacja oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej” na lata 20062007 w obiektach Bydgoskiego Centrum Diabetologii i Endokrynologii
w Bydgoszczy w poz. 1-7, 9, 10.
5. Nr 45/631/07 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 18/179/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok
2007 zadania pod nazwą „Modernizacja oraz zakup sprzętu i aparatury
medycznej” w obiektach Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy w poz. 1, 2, 4, 5.
6. Nr 45/632/07 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 34/422/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2007
zadania pod nazwą „Remont budynku” w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu
7. Nr 45/633/07 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 6/116/06 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie
zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania pod nazwą
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„Zakup sprzętu i aparatury medycznej” na lata 2006-2007 w obiektach
Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy.
8. Nr 45/634/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2007 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu i aparatury medycznej”
w obiektach Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy.
9. Nr 45/635/07 - zmieniono załącznik do Uchwały Nr 42/918/2006 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu systemu wdrażania Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
realizowanych na szczeblu regionalnym.
10. Nr 45/636/07 - upoważniono Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy
do podpisywania Porozumienia w sprawie realizacji Działania w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Instytucją Pośredniczącą 2 stopnia - Wojewódzki Urząd Pracy
w Toruniu.
11. Nr 45/637/07 - upoważniono Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej do podpisywania Porozumienia w sprawie realizacji Działania
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pomiędzy Instytucją
Pośredniczącą a Instytucją Pośredniczącą 2 stopnia - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
12. Nr 45/638/07 - przyjęto Regulamin Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2007 oraz Formularz zgłoszenia
projektu.
13. Nr 45/639/07 - pozytywnie zaopiniowano wniosek Miejskiego Zarządu
Dróg w Toruniu o ustalenie lokalizacji nowego przebiegu drogi krajowej
Nr 1 z mostem drogowym przez Wisłę w Toruniu - etap 1 budowa mostu
drogowego wraz z dojazdami łączącego drogę krajową Nr 1 z drogą krajową Nr 15 i 80.
14. Nr 45/640/07 - wyrażono zgodę firmie Bardusch Polska Sp. z o.o.
w Prudniku na wykonanie odwiertów w granicach nieruchomości stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego położonej w Toruniu przy ul. Grunwaldzkiej 44/46 w celu przeprowadzenia badań wykluczających skażenie terenu, których koszty ponosić będzie firma Bardusch Polska Sp. z o.o.
15. Nr 45/641/07 - po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa, udzielono Przychodni Specjalistycznej
„OLK-MED” w Toruniu ulgi w spłacie pożyczki w wysokości 300.000 zł,
udzielonej uchwałą nr 2/36/2005 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2005 roku, polegającej na przesunięciu
spłaty pożyczki.
16. Nr 45/642/07 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 23/255/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok
2007 zadania pod nazwą „Modernizacja, adaptacja obiektów szpitala
oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej” w obiektach Centrum Onko-
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logii im. Prof. Łukaszczyka w Bydgoszczy
XLVI POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 19.07.2007 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację 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 30.06.2007 roku.
2. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją dotyczącą wydatków
niewygasających z upływem 2006 roku.
3. Zarząd Województwa zapoznał się ze wstępną propozycją sieci dróg
wojewódzkich do ujęcia w Regionalnym Programie Operacyjnym.
4. Zarząd Województwa pozytywnie zaopiniował wniosek dotyczący zwiększenia planów finansowych jednostek z tytułu pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 46/649/07 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup samochodów na potrzeby Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Unieważniono w/w postępowanie.

2. Nr 46/650/07 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup samochodów na potrzeby Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego postępowania, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

3. Nr 46/651/07 - określono wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2008.
XLVII POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 26.07.2007 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację o stanie prac Zespołu Oceny
Projektów oraz o wynikach konsultacji w ramach Funduszu Wsparcia
z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dzień 20 lipca
2007 r.
W dniu 14 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa KujawskoPomorskiego w Toruniu odbyło się spotkanie informacyjne z przedstawicielami
gmin - potencjalnych beneficjentów Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa. W wyniku tego spotkania wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego tzw.
Karty Projektów, w których beneficjenci wskazali konkretne planowane inwestycje, których realizacja będzie możliwa dzięki wsparciu środkami z Funduszu.

2. Zarząd Województwa przyjął informację o zaległych należnościach
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przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych za II kwartał 2007 roku.
Naliczone na dzień 30.06.2007 r. zaległości i odsetki dotyczą opłaty produktowej i opłaty za korzystanie ze środowiska.

3. Zarząd Województwa zapoznał się i przyjął informację dot. naruszenia
dyscypliny finansów publicznych w jednostkach budżetowych, zakładach
budżetowych i gospodarstwach pomocniczych.
W wyniku dokonanej analizy sprawozdań budżetowych za okres od początku
roku do dnia 31.12.2006 roku dokonano następujących ustaleń:
1. nie stwierdzono żadnych przypadków wystąpienia naruszenia dyscypliny
finansów publicznych w gospodarstwach pomocniczych,
2. stwierdzono jeden przypadek wystąpienia naruszenia dyscypliny finansów
publicznych w zakładzie budżetowym - Centralnej Pralni Służby Zdrowia w
Toruniu w Likwidacji,
3. nie stwierdzono żadnych przypadków wystąpienia naruszenia dyscypliny
finansów publicznych w jednostkach budżetowych.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 8/07 - w sprawie wyrażenia woli podjęcia międzynarodowej współpracy regionalnej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Prowincją Hubei (Chiny)
- Druk nr 142/07 - w sprawie projektu zmiany uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczącej nadania nowego statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
- Druk nr 144/07 - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kosynierów Gdyńskich 17
na rzecz Gminy Miasta Grudziądz
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 47/652/07 - przyjęto i podano do publicznej wiadomości informację
o wykonaniu budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za II kwartały 2007 r.
2. Nr 47/653/07 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie gadżetów promocyjnych
z nadrukami herbu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz z logo
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego w postępowaniu, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

3. Nr 47/654/07 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest udzielenie długoterminowego kredytu
z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa w 2007 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek na prefinansowanie.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego w postępowaniu, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

4. Nr 47/655/07 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicz-
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nego na wykonanie regionalnych kolejowych przewozów osób w okresie
od 9 grudnia 2007 roku do 11 grudnia 2010 roku na liniach elektrycznych
województwa kujawsko-pomorskiego, w tym na linii tzw. „BiT CITY”.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego w postępowaniu, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

5. Nr 47/656/07 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest remont i wyposażenie sali obrad 215
oraz pomieszczeń przyległych 214, 216 i 316 usytuowanych w siedzibie
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego w postępowaniu, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

6. Nr 47/657/07 - wyrażono zgodę dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii
Uzależnień i Współuzależnienia, ul. Szosa Bydgoska 1 w Toruniu,
na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew.
7. Nr 47/658/07 - Województwo Kujawsko-Pomorskie zrzekło się służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę
oznaczoną nr 884/1 o pow. 0,1297 ha, w kierunku do i od działki nr 869/1
oraz do i od ul. Sądowej w Świeciu, stanowiących drogi publiczne
na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości.
8. Nr 47/659/07 - odwołano darowiznę nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kosynierów Gdyńskich 17, o pow. 0,0583 ha, dokonaną
przez Województwo Kujawsko-Pomorskie na rzecz Gminy Miasta Grudziądz.
9. Nr 47/660/07 - przyjęto od Gminy Miasta Włocławek darowiznę nieruchomości położonej we Włocławku przy ulicy Bechiego 2, o pow. 0,5022 ha.
10. Nr 47/661/07 - przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
udział do 3/10 części nieruchomości położonej w Osieku n/Wisłą gmina
Obrowo, o pow. 0,6128 ha i o pow. 0,0089 ha.
11. Nr 47/662/07 - Zarząd Województwa zaopiniował pozytywnie projekt planu aglomeracji Przyjezierze.
12. Nr 47/663/07 - Zarząd Województwa zaopiniował pozytywnie projekt planu aglomeracji Chełmża.
13. Nr 47/664/07 - przyznano Panu Bartoszowi Modrzejewskiemu - Dyrektorowi Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy nagrodę roczną w wysokości 7.320 zł, która zostanie wypłacona ze środków jednostki.
14. Nr 47/664/07 - przyznano Panu Bartoszowi Modrzejewskiemu - Dyrektorowi Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy
nagrodę roczną w wysokości 7.320 zł, która zostanie wypłacona ze środków jednostki.
15. Nr 47/665/07 - przyznano Panu Stanisławowi Adamczakowi - Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy nagrodę
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roczną w wysokości 8.160 zł, która zostanie wypłacona ze środków jednostki.
16. Nr 47/666/07 - przyznano Pani Ewie Krysińskiej-Błaszczyk - Dyrektorowi
Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku nagrodę roczną w wysokości 8.160 zł, która wypłacona zostanie ze środków jednostki.
17. Nr 47/667/07 - przyznano Panu Zbigniewowi Pawłowiczowi - Dyrektorowi
Centrum Onkologii im. prof. Fr. Łukaszczyka w Bydgoszczy nagrodę
roczną w wysokości 11.280 zł, która zostanie wypłacona ze środków
jednostki.
18. Nr 47/668/07 - przyznano Panu Henrykowi Wróblowi - Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu nagrodę roczną
w wysokości 8.160 zł, która zostanie wypłacona ze środków jednostki.
19. Nr 47/669/07 - odwołano Pana Krzysztofa Szczepańskiego ze stanowiska Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku z dniem 31 lipca
2007 roku
20. Nr 47/670/07 - wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny
Pracy w Toruniu, na wynajęcie w drodze przetargu w budynku przy
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 61/67 pomieszczeń na II piętrze o łącznej
powierzchni 230 m2 oraz budynku po gazach technicznych o pow. 22,71
m 2.
21. Nr 47/671/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2007 zadania pod nazwą „Modernizacja kotłowni, instalacji, poddasza
i placu parkingowego” w Przychodni Specjalistycznej OLK-MED w Toruniu.
22. Nr 47/672/07 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 13/254/06 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie
zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania pod nazwą
„Zakup sprzętu i aparatury medycznej” na lata 2006-2007 w obiektach
Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy.
23. Nr 47/673/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2007 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu i aparatury medycznej” realizowanego przez Wojewódzką Przychodnię Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy.
24. Nr 47/674/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2007 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu i aparatury medycznej”
w obiektach Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy.
XLVIII POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z 31.07. i 02.08.2007 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął projekt porozumienia w sprawie połączenia
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr J. Biziela
w Bydgoszczy z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
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- Poradnią Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy.
2. Zarząd Województwa zapoznał się z podsumowaniem identyfikacji projektów ważnych dla rozwoju obszarów powiatowych w tym do wykazu
projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego.
3. Zarząd Województwa przyjął informację dot. wykorzystania przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody KujawskoPomorskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych, realizowanych przez Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca
2007 roku.
4. Zarząd Województwa przyjął informację o udzielonej pomocy publicznej
za II kwartał 2007 roku.
Łączna wartość netto udzielonej pomocy publicznej przez Województwo
w okresie sprawozdawczym tj. od 01.04.2007 r. do 30.06.2007 r. wyniosła
12.419.379,38 zł i została udzielona 532 podmiotom.

5. Zarząd województwa przyjął informację z wykonania planów finansowych
wojewódzkich osób prawnych za I półrocze 2007 roku.
6. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją dotyczącą głównych tez
do reorganizacji Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku.
Zaakceptowano postulat zmiany Statutu Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku.

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 108/2007 do nru 114/2007
2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk Nr 145/07 - w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta
Bydgoszczy o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Dra E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji niektórych komórek
działalności podstawowej
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 48/675/07 - wydano opinię o ośrodku pod nazwą Szpital Uzdrowiskowy Nr 1, 87-720 Ciechocinek ul. Armii Krajowej 6, ubiegającym się
o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe.
2. Nr 48/676/07 - wydano opinię o ośrodku pod nazwą Zespół szpitalno-sanatoryjny „Zachęta”, 87-720 Ciechocinek ul. Kościuszki 20, ubiegającym
się o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe.
3. Nr 48/677/07 - wydano opinię o ośrodku pod nazwą Szpital Uzdrowiskowy Nr 3 im. dr Markiewicza, 87-720 Ciechocinek ul. Staszica 5, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnu-
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sowe.
4. Nr 48/678/07 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa mebli biurowych z przeznaczeniem na wyposażenie i doposażenie biur w Departamentach Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego w postępowaniu, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

5. Nr 48/679/07 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 9 na wykonywanie
zadań publicznych w zakresie realizacji zadań na rzecz wspierania rodziny w ramach Kampanii Samorządu Województwa pn. „Rodzina naszą
wspólną sprawą” przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęły 84 oferty, spośród których 9
nie spełniło wymogów formalnych.
Po rozpatrzeniu ofert spełniających kryteria formalne i merytoryczne ogłoszonego konkursu, przyznano dotacje w łącznej kwocie 200.000 zł dla 53 podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację 59 programów.

6. Nr 48/680/07 - rozstrzygnięto nabór wniosków na udzielenie dotacji celowych dla gmin w ramach realizacji zadania „Place zabaw dla dzieci - tereny wiejskie” mających na celu zabezpieczenie wypoczynku i rekreacji
dzieci na obszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego.
Złożono 127 wniosków.
Dwie gminy złożyły po dwa wnioski, co było niezgodne z regulaminem i zrezygnowały z ubiegania się o środki na realizację jednego zadania.
Stwierdzono, że 2 wnioski złożone w ramach naboru wniosków nie spełniają
wymogów formalnych i nie podlegały rozpatrywaniu.
Po rozpatrzeniu wniosków spełniających wymogi formalne, przyznano dotacje
59 gminom na łączną kwotę 1.000.000 zł.

7. Nr 48/680a/07 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Miejskiego Zarządu
Dróg we Włocławku o ustalenie lokalizacji dla inwestycji pn. przebudowa
skrzyżowania ulic Kapitulnej - Długiej - Wysokiej we Włocławku.
8. Nr 48/681/07 - odmówiono umorzenia opłat rocznych za lata 2007-2015
przysługujących Terenowemu Funduszowi Gruntów Rolnych od Zarządu
Powiatu Wąbrzeskiego, z siedzibą w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, z tytułu wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego pod budowę obwodnicy Miasta Wąbrzeźna.
9. Nr 48/681a/07 - zaopiniowano pozytywnie projekt planu aglomeracji Dobre.
10. Nr 48/682/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2007 zadania pod nazwą „Prace modernizacyjne oraz dostosowanie
do nowych wymogów przeciwpożarowych” realizowanego przez Operę
Nova w Bydgoszczy.
11. Nr 48/683/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2007 zadania pod nazwą „Zakup instrumentów muzycznych” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy.
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12. Nr 48/684/07 - powołano komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu 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”.
Ustalono tryb pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu 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”.

13. Nr 48/685/07 - w ramach upoważnienia udzielono pełnomocnictwa Panu
Ryszardowi Bieleckiemu Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy do realizacji umowy o dofinansowanie
projektów w ramach programu „Edukacja - program pomocy w dostępie
do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” realizowanych ze środków PFRON w szczególności do zakupu sprzętu i urządzeń zgodnie
z zasadami określonymi w przepisach o zamówieniach publicznych.
14. Nr 48/686/07 - w ramach upoważnienia udzielono pełnomocnictwa Panu
Zenonowi Imbierowskiemu Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego nr 1 w Bydgoszczy do realizacji umowy o dofinansowanie projektów w ramach programu „Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” realizowanych
ze środków PFRON w szczególności do zakupu sprzętu i urządzeń
zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o zamówieniach publicznych.
15. Nr 48/687/07 - w ramach upoważnienia udzielono pełnomocnictwa Pani
Barbary Wagnerowskiej - Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego im. Janusza Korczaka do realizacji umowy o dofinansowanie projektów w ramach programu „Edukacja - program pomocy
w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” realizowanych ze środków PFRON w szczególności do zakupu sprzętu i urządzeń
zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o zamówieniach publicznych.
16. Nr 48/688/07 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na zakup samochodów na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
XLIX POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 07.08.2007 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:
- Nr 115/2007 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Waryńskiego,
Lipową, Drogą Kurpiowską i Drogą Graniczną w Grudziądzu,
- Nr 116/2007 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospo-
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darowania przestrzennego gminy Chełmża w jednostce strukturalnej Nowa
Chełmża.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk Nr 147/07 - w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu
w Nakle nad Notecią o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Nakle nad Notecią
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 49/689/07 - wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu na wynajęcie, w trybie bezprzetargowym pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 205,30 m2 mieszczących się w budynkach Szpitala.
2. Nr 49/690/07 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup nagród rzeczowych dla Związku
Harcerstwa Polskiego oraz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej z okazji stulecia skautingu.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego postępowania, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

3. Nr 49/691/07 - Zarząd Województwa zaopiniował pozytywnie projekt planu aglomeracji Włocławek.
4. Nr 49/692/07 - przyznano Pani Barbarze Zegarskiej - Dyrektorowi Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy nagrodę roczną
w wysokości 7.042 zł, która zostanie wypłacona ze środków jednostki.
5. Nr 49/693/07 - dokonano oceny wypełniania obowiązku prowadzenia
racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionego do rybactwa - Gospodarstwo Rybackie „Łysinin” Sp. z o.o. w Łysininie; 88-410 Gąsawa.
6. Nr 49/694/07 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Burmistrza Radziejowa
o ustalenie lokalizacji dróg publicznych w Radziejowie, tj. ul. Toruńskiej,
ul. Chopina, ul. Ks. Wieczorka, ul. Moniuszki, ul. Paderewskiego,
ul. Józefa Górczyńskiego, ul. Kazimierza Wielkiego.
7. Nr 49/695/07 - zmieniono załącznik do Uchwały Nr 57/611/2003 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2003 r.
w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg
gminnych nowych numerów.
L POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 09.08.2007 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął stanowisko o akceptacji treści listu intencyjnego dotyczącego wspólnych działań na rzecz podniesienia dostępności
do usług medycznych w Województwie Kujawsko-Pomorskim pomiędzy
Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Województwem Kujawsko-Pomorskim.
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2. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 117/2007.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 50/696/07 - w związku z rezygnacją z realizacji zadania przez podmiot
wnioskujący skreślono z wykazu ofert wybranych do realizacji zapisanych w załączniku nr 3 do uchwały Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego nr 28/324/07 z dnia 7 maja 2007r. ofertę pod numerem 22.
2. Nr 50/697/07 - w związku z rezygnacją z realizacji zadania przez podmiot
wnioskujący skreślono z wykazu ofert wybranych do realizacji zapisanych w załączniku nr 3 do uchwały Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego nr 28/324/07 z dnia 7 maja 2007r. ofertę pod numerem 30.
3. Nr 50/698/07 - w związku z rezygnacją wnioskodawców z realizacji zadań skreślono oferty zapisane w załączniku nr 2 do Uchwały Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 34/408/07 z dnia 31 maja 2007
r., w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 14 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie turystyki w 2007 roku przez organizacje prowadzące
działalność pożytku publicznego, pod następującymi numerami: 2, 9, 12,
15, 65.
4. Nr 50/699/07 - powierzono Panu Ryszardowi Bieleckiemu stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy na okres od dnia 1 września 2007 r. do dnia 31 sierpnia 2012 r.
5. Nr 50/700/07- w związku z rezygnacją z przyznanego dofinansowania

anulowano wybór ofert zapisanych w załączniku nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 28/326/07 z dnia 7 maja
2007 roku w sprawie rozstrzygnięcia II etapu 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 pod numerami: 157, 201, 160, 161, 64, 250, 47.
W załączniku Nr 2 do w/w uchwały wprowadzono zmiany.

6. Nr 50/701/07 - wydano opinię o ośrodku pod nazwą Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Związku Nauczycielstwa
Polskiego ZG, 87-720 Ciechocinek ul. Lorentowicza 6, ubiegającym się
o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe.
7. Nr 50/702/07 - wydano opinię o ośrodku pod nazwą „Solanki” Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o. Zespół Sanatoryjno-Szpitalny „Kujawiak”,
ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe.
8. Nr 50/703/07 - zmieniono załącznik do Uchwały Nr 22/240/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2007 roku
w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów słu-
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żących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych
z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w 2007 roku.
9. Nr 50/704/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2007 zadania pod nazwą „Remonty budynków” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
10. Nr 50/705/07 - zmieniono Załącznik do uchwały Nr 42/923/06 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania pod nazwą
„Modernizacja, remont obiektów szpitala oraz zakup sprzętu i aparatury
medycznej” na lata 2006 - 2007 w Wojewódzkim Szpitalu ObserwacyjnoZakaźnym w Toruniu.
11. Nr 50/706/07 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 43/613/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2007
zadania pod nazwą „Remonty dróg” realizowanego przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy.
12. Nr 50/707/07 - zatwierdzono plan finansowy oraz harmonogram rzeczowo - finansowy zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu”.
13. Nr 50/708/07 - udzielono Panu Edwardowi Hartwichowi pełnomocnictwa
do udziału i wykonywania w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki
„Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.” z siedzibą w Bydgoszczy w dniu
13 sierpnia 2007 r.
14. Nr 50/709/07 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup materiałów biurowych oraz sprzętu biurowego szczegółowo wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego postępowania, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

15. Nr 50/710/07 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest organizacja cyklu szkoleń, warsztatów
i spotkań dla beneficjentów funduszy strukturalnych.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego postępowania, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

16. Nr 50/711/07 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli biurowych.
LI POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 17.08.2007 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął projekty uchwał na XI Sesję Sejmiku Województwa w dniu 10 września dot. wsparcia dla najuboższych gmin w ra-
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mach Funduszu
Pomorskiego.
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z

Budżetu

Województwa

Kujawsko-

Zarząd zdecydował, że wsparcie otrzyma 27 projektów - 25 realizowanych
przez gminy z listy podstawowej i 2 złożone przez gminy z listy rezerwowej. W
przypadku gminy Brzozie Zarząd Województwa podjął decyzję o przyjęciu
dwóch uchwał na realizację projektu. Jedną z Funduszu Wsparcia na kwotę
maksymalnego dofinansowania, jakie gmina mogła uzyskać z przyjętego algorytmu. Druga uchwała przyznaje dofinansowanie dla gminy z Budżetu Województwa. Decyzja Zarządu spowodowana jest wyjątkowo trudna sytuacją społeczno-ekonomiczną i finansową gminy. Gminy Brzozie w 2004 r. była w bardzo
trudnej sytuacji finansowej, co zagrażało nawet istnieniu gminy w obecnym
kształcie terytorialnym. Aktualnie gmina wdraża program naprawczy, spłacając
jednocześnie zobowiązania zaciągnięte wobec Budżetu Państwa w łącznej wysokości 482.000,00 zł., w związku z tym nie ma ona możliwości przeznaczania
odpowiednich środków na inwestycje. Nakładają się na to duże zaniedbania
w rozwoju gminy, w tym bardzo zły stan hydroforni, stacji uzdatniania wody
oraz sieci wodociągowej.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o włączeniu się Województwa
do Ogólnopolskiej Inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa, które odbędą się 8 września 2007 w Toruniu.
Europejskie Dni Dziedzictwa są wspólną inicjatywą Rady Europy i Unii Europejskiej. Mają one na celu szeroko pojętą edukację historyczną i kulturalną, promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego. Tegoroczne EDD, odbędą się
w dniach 8-9.09. i 15-16.09.br. pod hasłem „Ludzie Gościńca. Wędrowcy, Pielgrzymi, Tułacze". W przedsięwzięciu uczestniczyć będą wszystkie instytucje
kultury.
Patronat nad EDD objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Torunia.

3. Zarząd Województwa wyraził zgodę na zakup czasu antenowego w celu
emisji audycji radiowych pn. „Randez vous - 50 lat Traktatu Rzymskiego"
poświęconych Województwu Kujawsko-Pomorskiemu.
(zgodnie z uchwałą nr 41/593/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zaangażowania się Województwa Kujawsko-Pomorskiego w projekt Polskiego Radia Pomorza i Kujaw SA
dot. produkcji i emisji cyklu audycji poświęconych tematyce unijnej)

4. Zarząd Województwa podjął decyzję o promocji Województwa KujawskoPomorskiego na jubileuszowej X edycji Międzynarodowych Targach Nieruchomości Inwestycyjnych EXPO REAL w Monachium (Niemcy)
w dniach 8-10 października 2007 roku.
EXPO REAL należą do najważniejszych targów inwestycyjnych na świecie.
Oferta tematyczna targów obejmuje m.in. projektowanie i realizację inwestycji,
finansowanie inwestycji, zarządzanie nieruchomościami. Podmiotami obecnymi
na Targach będą przede wszystkim miasta i regiony, strefy ekonomiczne,
deweloperzy. firmy doradcze, fundusze inwestycyjne, firmy zarządzające nieruchomościami, dziennikarze i przedstawiciele stowarzyszeń branżowych.

5. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji wspólnie z Towarzystwem Polsko-Austriackim Oddział w Toruniu i Oddział w Bydgoszczy „Kujawsko-Pomorskich Dni Austrii”, które odbędą się w dniach
2-20 listopada 2007 r.
Województwo Kujawsko-Pomorskie prowadzi współpracę międzyregionalną
z Regionem Styrii (Austria) od 2005 roku.
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2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk Nr 148/07 - w sprawie ustalenia warunków i trybu przyznawania nagród i wyróżnień zawodnikom posiadającym licencje, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym i Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
- Druk Nr 151/07 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy
finansowej Gminie Miasta Bydgoszcz
- Druk Nr 152/07 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie
Aleksandrów Kujawski
- Druk Nr 153/07 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie
Choceń
- Druk Nr 154/07 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie
Chrostkowo
- Druk Nr 155/07 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie
Ciechocin
- Druk Nr 156/07 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie
Ciechocin
- Druk Nr 157/07 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie
Czernikowo
- Druk Nr 158/07 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie
Golub-Dobrzyń
- Druk Nr 159/07 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie
Izbica Kujawska
- Druk Nr 160/07 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie
Kęsowo
- Druk Nr 161/07 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie
Kęsowo
- Druk Nr 162/07 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie
Kikół
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- Druk Nr 163/07 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie
Kowal
- Druk Nr 164/07 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie
Lipno
- Druk Nr 165/07 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie
Lubraniec
- Druk Nr 166/07 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie
Łabiszyn
- Druk Nr 167/07 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie
Obrowo
- Druk Nr 168/07 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie
Osiek
- Druk Nr 169/07 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie
Osięciny
- Druk Nr 170/07 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie
Piotrków Kujawski
- Druk Nr 171/07 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie
Piotrków Kujawski
- Druk Nr 172/07 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie
Raciążek
- Druk Nr 173/07 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie
Radomin
- Druk Nr 174/07 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie
Sadki
- Druk Nr 175/07 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie
Świedziebnia
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- Druk Nr 176/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie
Warlubie
- Druk Nr 177/07 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie
Zbójno
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 51/712/07 - rozstrzygnięto 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”
Na konkurs wpłynęło 6 ofert, spośród których jeden oferent zrezygnował
z ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu z powodu niemożności
spełnienia wymogów formalnych i jego oferta nie podlegała rozpatrywaniu.
Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonano wyboru wszystkich
(5) ofert do realizacji na łączną kwotę w wysokości 189.9219,92 zł.

2. Nr 51/713/07 - z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa przyznano nagrody
finansowe Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego osobom
szczególnie zasłużonym dla ochrony dóbr kultury, muzealnictwa, opieki
nad zabytkami i popularyzacji dziedzictwa narodowego.
3. Nr 51/714/07 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Urzędu Miejskiego
w Brodnicy o ustalenie lokalizacji dla inwestycji polegającej na budowie
drogi gminnej „Południowo Zachodniej Trasy Przemysłowej” w Brodnicy
od ul. Podgórnej na wysokości ul. Długiej, następnie przeprawą mostową
przez rzekę Drwęca, ul. Targową do ul. Sądowej.
4. Nr 51/715/07 - zlecono rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie wyceny
w celu ustalenia wartości do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, położonej w Toruniu przy
ul. Przedzamcze 8-10, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr
26/5, o pow. 0,0343 ha.
5. Nr 51/716/07 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, postanowił zlecić wykonanie wycen nieruchomości gruntowych.
6. Nr 51/717/07 - ogłoszono otwarty konkurs ofert nr 19 na wykonywanie
zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień w 2007 roku przez organizacje prowadzące działalność
pożytku publicznego pn. „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień
- II edycja”.
Ostateczny termin składania ofert wyznaczono na dzień 17 września 2007 roku.

7. Nr 51/718/07 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 41/893/06 Zarządu
Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 6 września 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadań inwestycyjnych pod nazwą „Modernizacja kotłowni, instalacji poddasza i placu par-
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kingowego” na lata 2005-2007 w obiektach Przychodni Specjalistycznej
„OLK- MED” w Toruniu.
8. Nr 51/720/07 - zatwierdzono plan finansowy oraz harmonogram rzeczowo finansowy zadania pn. „Modernizacja Centrum Diagnostyczno
Leczniczego we Włocławku Filii Centrum Onkologii w Bydgoszczy”.
9. Nr 51/721/07 - wyrażono zgodę Centrum Onkologii im. prof. Fr. Łukaszczyka w Bydgoszczy na zakup sprzętu i aparatury medycznej.
10. Nr 51/722/07 - w związku z odstąpieniem od realizacji zadania przez
podmiot wnioskujący skreślono z wykazu ofert wybranych do realizacji
zapisanych w załączniku nr 3 do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 28/325/07 z dnia 7 maja 2007r. ofertę pod nr 3.
LII POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 21.08.2007 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji Wojewódzkich Obchodów Światowych Dni Turystyki w dniu 14 września 2007 r. w Pałacu
Lubostroń w Lubostroniu.
2. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji IX Pałuckich
Targów Rolnych oraz V Pałuckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, które
odbędą się w dniach 25 - 26 sierpnia 2007 roku w Żninie.
Przedsięwzięcie zostało objęte przez Marszałka Województwa honorowym patronatem.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 52/723/07 - przyjęto projekt aktualizacji Programu ochrony środowiska
z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego
na lata 2007-2010 z perspektywą na lata 2011-2014.
Projekt aktualizacji Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2010 z perspektywą
na lata 2011-2014 poddany zostanie zaopiniowaniu przez Ministra Środowiska,
oraz przedstawiony zostanie do konsultacji społecznych, a w części planu gospodarki odpadami poddany zostanie zaopiniowaniu przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, właściwego dyrektora
regionalnego zarządu gospodarki wodnej, organy wykonawcze powiatów i gmin
z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego.

2. Nr 52/724//07 - postanowiono przystąpić do organizowanego przez Stowarzyszenie im. E. Kwiatkowskiego na szczeblu krajowym konkursu
„Przedsiębiorczość edycja 2008” i przeprowadzić etap wojewódzki.
Przyjęto Regulamin konkursu na szczeblu wojewódzkim.

3. Nr 52/725/07 - ustalono udział poszczególnych stron w składzie Prekomitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz procedurę określającą
tryb wyłaniania i kryteria wyboru członków Pre-komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.
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4. 52/726/07 - przyjęto informację z wykonania budżetu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2007 roku.
Sejmikowi Województwa zostaną przedstawione informacje: o przebiegu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2007 roku,
o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2007 r. wojewódzkich
jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi.

5. Nr 52/727/07 - wprowadzono zmiany w uchwale Nr IV/58/07 Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2007 r.
w sprawie budżetu województwa na rok 2007 uszczegółowionej uchwałą
Nr 12/83/07 Zarządu Województwa z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie
ustalenia układu wykonawczego budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2007 r.
6. Nr 52/728/07 - wprowadzono zmiany w uchwale 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.
7. Nr 52/729/07 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup nagród rzeczowych dla Związku
Harcerstwa Rzeczypospolitej z okazji stulecia skautingu.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego postępowania, ustalono specyfikację
istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

8. Nr 52/730/07 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na zakup nagród rzeczowych dla Związku Harcerstwa
Polskiego oraz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej z okazji stulecia
skautingu.
9. Nr 52/731/07 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził
zgodę na przekazanie w ramach dotacji celowej Kujawsko-Pomorskiej
Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej kwoty
900.000,00 złotych ze środków przeznaczonych na zadanie: „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” z przeznaczeniem na
zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek straży pożarnej działających
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego z podziałem: 350.000,00
złotych na zakupy inwestycyjne oraz 550.000,00 złotych na zakup sprzętu i wyposażenia.
10. Nr 52/732/07 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na remont i wyposażenie sali obrad 215 oraz pomieszczeń przyległych 214, 216 i 316 usytuowanych w siedzibie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przy
Placu Teatralnym 2.
11. Nr 52/733/07 - § 1 uchwały nr 39/549/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie dofinansowania
kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu aktywności za-
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wodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego otrzymał nowe brzmienie.
LIII POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 23.08.2007 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację dot. realizacji szczególnego zadania własnego samorządu wojewódzkiego dotyczącego zapewnienia
równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wynikającego z Art. 9
pkt 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
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 119/07 do nru 122/07.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 53/734/07 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest opracowanie map hydrograficznych i sozologicznych dla części województwa kujawsko-Pomorskiego.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego postępowania, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

2. Nr 53/735/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2007 zadania pod nazwą „Rozbiórka Budynku” w obiektach Okręgowego
Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy.
3. Nr 53/736/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2007 zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia i urządzeń do Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy” w obiektach Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy.
4. Nr 53/737/07 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Gminy Osielsko
o ustalenie lokalizacji dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej ulicy Juliusza Słowackiego klasa techniczna drogi „Z” (zbiorcza)
w Niemczu, gmina Osielsko.
5. Nr 53/738/07 - ogłoszono trzeci przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 30, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 12/1 o pow.
0,0463 ha, zabudowanej budynkiem administracyjnym.
6. Nr 53/739/07 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne na świadczenie usług publicznych
w zakresie regionalnych kolejowych przewozów osób w okresie od
9 do 11 grudnia 2010 roku, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Dokonano wyboru oferty w zakresie pakietu A obejmujący wykonywanie regionalnych kolejowych przewozów osób na linii tzw. BiT CITY, która uzyskała
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łączną ilość punktów w ustalonych kryteriach wyboru w wysokości 100 pkt, złożoną przez: PKP Przewozy Regionalne Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Grójeckiej 17 z kwotą dofinansowania do jednego pociągokilometra (ceną ofertową) w wysokości 6,50 zł oraz z punktualnością kursowania pociągów
zaoferowaną na poziomie 80 %.

LIV POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 28.08.2007 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął sprawozdanie z realizacji planu gospodarki
odpadami województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2004-2006.
2. Zarząd Województwa przyjął informację z wykonania planu dochodów
i wydatków budżetowych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca
2007 roku:
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 150/07 - w sprawie wyrażenia woli połączenia samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej w drodze porozumienia
- Druk nr 183/07 - w sprawie wyrażenia woli połączenia samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej w drodze porozumienia
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 54/740/07 - z dniem 10 września 2007 roku zamierza się odwołać Panią Krystynę Grobelską ze stanowiska dyrektora Kolejowego Sanatorium
Uzdrowiskowego w Inowrocławiu.
Powyższa uchwała zostanie przedłożona do zaopiniowania Radzie Społecznej
Kolejowego Sanatorium Uzdrowiskowego w Inowrocławiu.

2. Nr 54/741/07 - udzielono Panu Bartoszowi Nowackiemu pełnomocnictwa
do udziału i wykonywania w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki
„Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.” w dniu 31 sierpnia 2007 r.
3. Nr 54/742/07 - zmieniono uchwałę Nr 66/897/2004 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2004r.w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego harmonogramu finansowo-rzeczowego zadania finansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego pn. „Budowa części dydaktycznej Regionalnego
Centrum Innowacyjności przy ATR w Bydgoszczy”.
4. Nr 54/743/07 - zmieniono Regulamin Organizacyjny Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.
5. Nr 54/744/07 - przyznano dodatki funkcyjne dyrektorom szkół i placówek
oświatowych na okres od dnia 1 września do dnia 31 grudnia 2007 r.
6. Nr 54/745/07 - postanowiono dzierżawić od 1 sierpnia 2007 roku
od Gminy Miasta Toruń grunt położony w Toruniu przy ul. Grunwaldzkiej
48, stanowiący część działki geodezyjnej nr 53/8 o pow. 10 m2.
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KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
3.07.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski spotkał się
z Wójtem Gminy Chrostkowo Elżbietą Mazanowską. Dyskusja dotyczyła możliwości pozyskania funduszy przez gminę.
3.07.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski spotkał się
ze Starostą Lipnowskim Krzysztofem Baranowskim. Rozmowa dotyczyła współpracy pomiędzy samorządami.
4.07.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się w Ciechocinku
z Leszkiem Dzierżewiczem Burmistrzem miasta oraz dyrektorem Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego. Spotkanie dotyczyło zagospodarowania terenu pod tężniami.
4.07.2007 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt spotkał się z władzami Kujawsko Pomorskiej Szkoły Wyższej. Spotkanie odbyło się w siedzibie
uczelni w Bydgoszczy. W spotkaniu udział wzięli również kanclerz uczelni
mgr Roman Czakowski, prorektor mgr Helena Czakowska, dyrektor ds. kształcenia organizacji i rozwoju mgr Andrzej Stobrawa oraz dr Wojciech Jurkiewicz.
Gospodarze przedstawili Wicemarszałkowi plany rozwoju i rozbudowy infrastruktury uczelni oraz oprowadzili po już istniejącej siedzibie uczelni przy ulicy
Piotrowskiego w Bydgoszczy.
4.07.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski spotkał się
z Burmistrzem Górzna Robertem Stańko. Spotkanie dotyczyło zmiany lokalizacji inwestycji - placu zabaw wykonanego w poprzednim roku.
5.07.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki podpisał w Ministerstwie
Rozwoju Regionalnego kontrakt wojewódzki dla naszego regionu. Zgodnie
z zapisami dokumentu nasz region otrzyma z budżetu państwa łącznie 64 miliony złotych na wsparcie pięciu wybranych inwestycji: rozbudowę i modernizację Portu Lotniczego w Bydgoszczy, kontynuację budowy Szpitala Miejskiego
w Grudziądzu, rozbudowę i modernizację Szpitala Dziecięcego w Toruniu,
remont i modernizację drogi krajowej nr 1 w granicach Włocławka oraz Centrum
Onkologii w Bydgoszczy.
5.07.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki i Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt uczestniczyli w spotkaniu poświęconym poprawie
jakości kształcenia. W spotkaniu udział wzięli również: radna Sejmiku Województwa Iwona Kozłowska, Wicekurator Iwona Michałek oraz dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Czesław Ficner.
5.07.2007 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich otworzył zorganizowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego konferencję pt. Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa Program Współpracy Transgranicznej Polska Litwa Federacja Rosyjska 2007 2013. W wykładach uczestniczyła liczna grupa samorządowców z regionu.
5.07.2007 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich poprowadził obrady
Kapituły Nagród Marszałka. Kapituła pod przewodnictwem rektora Uniwersytetu
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Mikołaja Kopernika prof. Andrzeja Jamiołkowskiego dyskutowała nad kandydaturami potencjalnych laureatów.
5.07.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski spotkał się
z Wójtem Gminy Świekatowo Markiem Topolińskim. Rozmowa dotyczyła współpracy pomiędzy samorządami.
5.07.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski spotkał się
z przedstawicielami organizacji rolniczych kółek rolniczych, Solidarności Rolników Indywidualnych i Izby Rolniczej w sprawie organizacji dożynek wojewódzkich.
6.07.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki wraz z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Zbigniewem Hoffmannem powitali oficjalnie grupę 28 ambasadorów, którzy przyjechali do Kujawsko-Pomorskiego na trzy dni. W powitaniu
uczestniczyli również Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt oraz Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski. Wizyta ambasadorów rozpoczęła się w Bydgoszczy uroczystą kolacją w hotelu „Pod Orłem”. Kolację poprzedziła prezentacja filmu o województwie, występ bydgoskiej orkiestry
im. Johanna Straussa oraz wspólna pamiątkowa fotografia.
6.07.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wręczył granty
naukowo-badawcze 26 zespołom naukowców i inżynierów z uczelni oraz
ośrodków naukowo-badawczych naszego województwa na realizację najciekawszych projektów badawczych. Uroczystość podpisania umów z beneficjentami odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim.
6.07.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki spotkał się
z Davidem Jonesem i Andrzejem J. Kurnickim - koordynatorami misji handlowoinwestycyjnej ze Stanów Zjednoczonych do Polski Business and Investment
Opportunities in Poland, która powstała, aby pomóc amerykańskim przedsiębiorcom poznać możliwości inwestycyjne w Polsce oraz znaleźć bazę pod nowe
przedsięwzięcia.
6.07.2007 Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski wziął udział
w posiedzeniu Wojewódzkiej Izby Rolniczej w Przysieku.
7.07.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki uczestniczył
w II Wakacyjnym Festynie Integracyjnym w Janowcu Wielkopolskim. Impreza
została zorganizowana przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Janowcu Wielkopolskim oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej "Promyk" w Żninie.
7.07.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wziął udział
w uroczystości otwarcia Motorowodnych Mistrzostw Świata na Jeziorze Małym
"Czaple" w Żninie.
7.07.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki spotkał się
z Burmistrzem Janowca Wielkopolskiego Maciejem Sobczakiem. Podczas spotkania omawiano zasady współpracy samorządu z Urzędem Marszałkowskim.

28
7.07.2007 Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski wraz z Prezydentem Miasta Torunia towarzyszyli grupie wizytujących nasz region ambasadorów podczas dnia spędzonego przez grupę w Toruniu.
8.07.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki oraz Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt towarzyszyli przedstawicielom misji dyplomatycznych
w Polsce, którzy odwiedzili nasz region. Podczas niedzielnego pobytu w Gołubiu-Dobrzyniu zaplanowano między innymi zwiedzanie zamku Anny Wazówny
i pokazy sztuki rycerskiej na Międzynarodowym Turnieju Rycerskim. Pożegnalny „rycerski” obiad połączony z koncertem zakończył trzydniową wizytę szefów
misji dyplomatycznych.
8.07.2007 Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski wziął udział
w pogrzebie Wójta Świedziebni Zbigniewa Gontarskiego.
9.07.2007 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt spotkał się ze Starostą Tucholskim Piotrem Mówińskim. Głównym celem rozmów i wizyty wicemarszałka było przedstawienie idei i działalności Kujawsko - Pomorskiej Organizacji
Turystycznej, której zadaniem jest kreowanie i upowszechnianie wizerunku Województwa Kujawsko - Pomorskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie.
Działania te mają zwiększyć wpływy finansowe z turystyki. Wicemarszałek dostrzega w Powiecie Tucholskim wiele walorów turystycznych, takich jak lasy, jeziora, rzeka Brda, które świetnie wpisałyby się w realizację tego zadania. Starosta przedstawił Wicemarszałkowi także założenia programu turystycznego dla
Powiatu Tucholskiego, które mogą być zrealizowane w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego.
9.07.2007 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt spotkał się z Burmistrzem Koronowa Stanisławem Gliszczyńskim. Głównym tematem spotkania
było wykorzystanie atrakcji turystycznych Zalewu Koronowskiego.
9.07.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki spotkał się
z przedsiębiorcami zagranicznymi zainteresowanymi inwestycjami związanymi
z Portem Lotniczym w Bydgoszczy. W spotkaniu udział wziął również Prezes
Zarządu Portu Lotniczego Marcin Hydzik.
10.07.2007 Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich przyjął delegację
z kancelarii prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki. Podczas rozmów wymieniono się doświadczeniami z zakresu funkcjonowania samorządów. Goście byli
zainteresowani głównie tematyką związaną z Regionalnym Programem Operacyjnym. W spotkaniu udział wziął również dyrektor departamentu Polityki
Regionalnej Michał Korolko.
10.07.2007 - Członkowie Zarządu Województwa Bartosz Nowacki i Zbigniew
Sosnowski spotkali się z Zastępcą Burmistrza Brodnicy Jędrzejem Tomellą.
Spotkanie dotyczyło budowy obwodnicy.
11.07.2007 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt spotkał się z Burmistrzem Żnina Leszkiem Jakubowskim. Głównym celem rozmowy było przedstawienie idei i działalności Kujawsko - Pomorskiej Organizacji Turystycznej
oraz wykorzystanie walorów turystycznych Żnina i okolicy.
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11.07.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski spotkał się
w Chrzęstowie z członkami Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmian. Podczas spotkania wręczył akty powołania do składu zespołu.
12-13.07.2007 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich reprezentował
województwo kujawsko - pomorskie podczas obrad Konwentu Marszałków Województw RP. Obrady miały miejsce w Zamku Kliczków. Pierwszy dzień obrad
poświęcony był kwestiom związanym z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich. W drugim dniu obrad uczestnicy konwentu rozmawiali na temat unijnej
polityki rolnej oraz programów operacyjnych i kontraktów wojewódzkich.
12.07.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki spotkał się
z Burmistrzem Piotrkowa Kujawskiego Mirosławem Skoniecznym. Przedmiotami dyskusji były współpraca samorządu z Urzędem Marszałkowskim oraz zagadnienia związane z modernizacją dróg wojewódzkich i gminnych.
13.07.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki spotkał się
z Burmistrzem Strzelna Ewarystem Matczakiem. Rozmowa dotyczyła możliwości utworzenia podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Bielicach.
13-15.07.2007 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt uczestniczył
w 48. Dniach Borów Tucholskich, gdzie reprezentował samorząd województwa
podczas uroczystego otwarcia imprezy, które odbyło się na stadionie OSiR-u
w Tucholi, „Licytacji łąk i sianokosach na borowiackich łąkach” (Wielki Kanał
Brdy - miejscowość Barłogi) organizowanych przez Tucholski Park Krajobrazowy, Stowarzyszenie „Rezler" WKB, UM Tuchola oraz „Agronur", Zlocie Pojazdów Zabytkowych oraz VI Wystawie Pojazdów Zabytkowych organizowanych
przez Tucholskie Stowarzyszenie Pojazdów Zabytkowych.
14.07.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski udał się
do Szczuki na zawody sportowo pożarnicze, w których udział wzięli strażacy
Miasta i Gminy Brodnica.
14.07.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski spotkał się
z ks. Krzysztofem Dębcem podczas uroczystości 100-lecia kościoła parafialnego w Sumowie.
15.07.2007- Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wziął udział
w otwarciu I Przeglądu Chórów Seniorskich w Szczepanowie.
16.07.2007 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt spotkał się w Warszawie z prezesem Polskiej Organizacji Turystycznej Władysławem Majką.
Tematem spotkania była współpraca między POT, a Kujawsko-Pomorską
Organizacją Turystyczną.
16.07.2007 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt uczestniczył w spotkaniu szefów regionalnych organizacji turystycznych (ROT) z całego kraju z wiceministrem Pawłem Poncyliuszem. Spotkanie odbyło się w Ministerstwie Gospodarki. Ministerstwo planuje rozpoczęcie cyklu konsultacji z reprezentowaną
przez ROT-y branżą turystyczną. Mają one służyć poprawie koordynacji działań
służących rozwojowi gospodarki turystycznej.
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16.07.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki spotkał się
z przedstawicielami NSZZ „Solidarność” Kujawsko Pomorskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Bydgoszczy. Dyskusja dotyczyła przetargu na prowadzenie przewozów regionalnych obsługiwanych trakcją spalinową, rozstrzygniętego na korzyść prywatnego przewoźnika polsko-brytyjskiego konsorcjum PCC
Rail/Jaworzno Arriva Polska.
16.07.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki spotkał się
w Urzędzie Miasta Brodnicy z Zastępcami Burmistrza Brodnicy Jędrzejem Tomella, Jarosławem Radaczem oraz Starostą Brodnickim Waldemarem Gęsickim
i Wicestarostą Markiem Kaźmierkiewiczem. Tematem dyskusji były zagadnienia
związane z planowaną budową obwodnicy.
17.07.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki zorganizował dyskusję
na temat przyszłości Portu Lotniczego w Bydgoszczy. W spotkaniu wziął również udział Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki. Konferencja „Port
Lotniczy w Bydgoszczy szanse i zagrożenia” odbyła się w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, a udział w niej obok Marszałka wzięli: Prezydent Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz, prezes PLB SA Marcin Hydzik, parlamentarzyści, prezydenci
największych miast regionu, radni województwa, członkowie zarządu, rady nadzorczej oraz przedstawiciele udziałowców PLB SA.
18.07.2007 Marszałek Województwa Piotr Całbecki oraz Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt spotkali się z byłym Ministrem Spraw Zagranicznych
prof. Stefanem Mellerem, dr. Wojciechem Jurkiewiczem i Michałem Komarem
z Kujawsko - Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Spotkanie dotyczyło
Kujawsko Pomorskiego Europejskiego Centrum Regionalnego w ramach Centrum Nauki i Edukacji.
19.07.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki przyjął w Toruniu Prezydenta Miasta Bydgoszczy Konstantego Dombrowicza. Tematem rozmowy była
przyszłość Portu Lotniczego w Bydgoszczy. Podczas wspólnej konferencji prasowej, Prezydent Bydgoszczy zapewnił o swoim poparciu dla poczynań samorządu województwa w kontekście Portu Lotniczego Bydgoszcz.
20.07.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z Zastępcą
Prezydenta Miasta Włocławka ds. społecznych Arkadiuszem Horonziakiem oraz
Zastępcą Prezydenta Miasta Włocławka ds. gospodarki Dariuszem Fąfarą. Spotkanie dotyczyło rozwoju miasta Włocławka.
20.07.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski wziął udział
w posiedzeniu Kapituły Konkursu Kryształowej Koniczyny.
25.07.2007 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt spotkał się z prezesem fundacji PRO OMNIBUS Barbarą Maciej. Wiodącym tematem spotkania
była możliwość nawiązania współpracy miedzy fundacją a Urzędem Marszałkowskim.
26.07.2007 - Wicemarszałkowie Województwa Maciej Eckardt i Edward Hartwich reprezentowali województwo kujawsko pomorskie podczas podpisania
umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie przez województwo projektu „Działalność Rehabilitacyjna Centrum Dziennego Pobytu
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w Regionalnym Zespole Opieki Paliatywnej Dom Sue Ryder w Bydgoszczy oraz
wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego”.
28.07.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski wziął udział
w obchodach 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrwilnie.
29.07.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski wziął udział
w Jarmarku Ekologicznym, który odbył się w Brodnicy.
30.07.2007 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich spotkał się
w Urzędzie Marszałkowskim z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego z terenu naszego województwa. Dyskutowano o promocji zdrowia, programach profilaktycznych oraz o finansowych możliwościach, które stwarza
Regionalny Program Operacyjny.
30.07.2007 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich wizytował Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszcz.
31.07/1.08.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki wziął udział w regionalnej kulminacji obchodów stulecia skautingu. Wydarzenie nazwano „Skautowy Wschód Słońca”. Rozpoczęło się 31 lipca w godzinach popołudniowych,
a zakończyło 1 sierpnia, o poranku. Wojewódzkie obchody odbywały się w bydgoskim Myślęcinku oraz m.in. w „rozbitym z dala od cywilizacji”, „puszczańskim”
obozie harcerskim, w miejscowości Woziwoda (powiat tucholski).
31.07.2007 Marszałek Województwa Piotr Całbecki oraz Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt wzięli udział w apelu harcerskim i dyskusji o harcerskich wartościach. Apelowi towarzyszył koncert zespołów złożonych z druhów
i druhen. Apel wraz z koncertem zorganizowane odbyły się w bydgoskim
Myślęcinku z okazji 100-lecia skautingu.
1.08.2007 - Przed uroczystymi obchodami sześćdziesiątej trzeciej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Marszałek Województwa Piotr Całbecki wydał obiad na cześć uczestników powstania z naszego regionu.
1.08.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki przyjął aktualnych mistrzów
Polski w hokeju na trawie - zespół juniorów młodszych „Bałagany” z Łubianki.
1.08.2007 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt wziął udział w oficjalnych uroczystościach upamiętniających 63 rocznicę wybuchu Powstania
Warszawskiego. Uroczystości w Toruniu odbyły się na Placu Rapackiego przy
kamieniu poświęconym żołnierzom Armii Krajowej.
1.08.2007 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich spotkał się z Małgorzatą Tafil-Klawe prorektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ds. Collegium
Medium. Rozmowa dotyczyła możliwości przyłączenia Wojewódzkiego Szpitala
im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
1.08.2007 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich wizytował Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy.
Podczas rozmów z dyrekcją poruszano temat przyszłej roli placówki w systemie
ochrony zdrowia w regionie.
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3.08.2007 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich otworzył pierwsze
posiedzenie Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu.
3.08.2007- Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wziął udział
w obchodach Dnia Policjanta w Mogilnie.
5.08.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wziął udział
w uroczystym otwarciu zawodów narciarstwa wodnego w Ostrowie.
5.08.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski uczestniczył
w uroczystych obchodach 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasiegniewie.
8.08.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki poprowadził konferencję
prasową inaugurującą kampanię społeczną „Zdrowie psychiczne wspólna
sprawa”. Przeciwdziałanie napiętnowaniu i wykluczeniu społecznemu osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz szeroko pojęta akcja profilaktyki prozdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego to dwa główne cele tej zainicjowanej
przez Marszałka konferencji.
W konferencji obok Marszałka Całbeckiego wystąpił kierownik Katedry i Kliniki
Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i zarazem
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychiatrii prof. Aleksander Araszkiewicz.
Inicjatywę poparli również Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski, którego
podczas konferencji reprezentował jego zastępca Zbigniew Fiderewicz oraz
Wojewoda Kujawsko Pomorski Zbigniew Hoffmann, którego reprezentował Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Jacek Habant.
9.08.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki podpisali umowę na świadczenie regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych z polsko-brytyjskim konsorcjum PCC
Rail/Jaworzno Arriva Polska. Nasze województwo jest pierwszym w kraju, które
zdecydowało się na ogłoszenie przetargu na kolejowe przewozy pasażerskie,
łamiąc w ten sposób monopol PKP Przewozy Regionalne.
10.08.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski wziął udział
w posiedzeniu Komitetu Organizacyjnego Dożynek Wojewódzkich.
11.08.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski uczestniczył
w obchodach 45-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Radzyniu Chełmińskim.
12.08.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wziął udział w V
Wielkim Festynie Pomidorowym. Festyn odbył się w Jeziorach Wielkich.
12.08.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski wziął udział
w Turnieju Pamięci Wójta Zbigniewa Gontarskiego.
13.08.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki i Wicemarszałek Edward
Hartwich w imieniu władz samorządowych województwa oraz przedstawiciele
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - rektor Andrzej Jamiołkowski oraz
prorektor ds. Collegium Medium Małgorzata Tafil-Klawe - podpisali list intencyjny w sprawie wspólnych działań na rzecz poprawy dostępności usług medycz-

33
nych w naszym regionie. Dokument zakłada przejęcie przez UMK Wojewódzkiego Szpitala im. Biziela w Bydgoszczy oraz dwóch toruńskich lecznic, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Rydygiera i Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego.
13.08.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wziął udział
w Walnym Zgromadzeniu Wspólników Portu Lotniczego w Bydgoszczy.
14.08.2007 Marszałek Województwa Piotr Całbecki wziął udział w Światowym
Zlocie Związku Harcerstwa Polskiego, odbywającym się dla uczczenia setnej
rocznicy powstania skautingu w Kielcach
14-20.08.2007 - Oficjalna delegacja samorządu województwa pod przewodnictwem Wicemarszałka Województwa Edwarda Hartwicha gościła w chińskiej
prowincji Hubei. Najważniejszym punktem wizyty było spotkanie z gubernatorem prowincji Luo Qingquanem. Podczas spotkania rozmawiano na temat
współpracy międzyregionalnej. Chińczykom zależy przede wszystkim na współpracy w dziedzinie gospodarki, ale mają też wolę współpracować z nami na polu społeczno-kulturalnym i turystycznym
14.08.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki spotkał się
z Wójtem gminy Dąbrowa Stanisławą Łagowską. Podczas spotkania omawiano
możliwości współpracy samorządu województwa z gminą.
15.08.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski wziął udział
w uroczystych obchodach Święta Wojska Polskiego w Toruniu.
18.08.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski spotkał się
w Górznie z uczestnikami Mistrzostw Polski w Triatlonie.
18.08.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski wziął udział
w uroczystych obchodach 87. rocznicy bitwy pod Brodnicą.
19.08.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski uczestniczył
w obchodach 55-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Okalewie.
19.08.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski wziął udział
w dożynkach powiatu lipnowskiego, które odbyły się w Chrostkowie.
21.08.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki oraz Członek Zarządu
Województwa Bartosz Nowacki spotkali się z francuskimi inwestorami. Tematem rozmowy były możliwości inwestycyjne w Porcie Lotniczym Bydgoszcz.
21.08.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski spotkał się
z Przewodniczącym Porozumienia Rolniczych Związków Zawodowych Antonim
Kusiem oraz dyrektorem Departamentu Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego Zbigniewem Pałką. Tematem spotkania była organizacja dożynek wojewódzkich.
22.08.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski spotkał się
z wicestarostami dożynek wojewódzkich: Kazimierzem Łukasikiem (w Konojadach), Halina Lasotą (w Dobrczu) oraz Tomaszem Głowskim (w Janowcu Wielkopolskim).
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23.08.2007 Członkowie Zarządu Województwa zwołali konferencję prasową
w sprawie stanu prac nad powstaniem Pre-Komitetu Monitorującego RPO
2007- 2012, Funduszu Wsparcia i nowej jakości inwestycji drogowych w województwie. W konferencji udział wzięli również dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Kazimierz Chojnacki oraz dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Michał Korolko.
23.08.2007 Marszałek Województwa Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski spotkał się w Kijewie Królewskim ze starostą dożynek wojewódzkich Zenonem Urbaniakiem.
23.08.2007 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich wziął udział
w spotkaniu z ordynatorami Wojewódzkiego Szpitala im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. Marszałek udzielił wyczerpujących odpowiedzi na pytania dotyczące
restrukturyzacji i przyłączenia szpitala do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
23.08.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wziął udział
w spotkaniu z prezydentami miast województwa kujawsko-pomorskiego. Podczas spotkania omawiano realizację Regionalnego Programu Operacyjnego
w zakresie infrastruktury.
24.08.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki oraz Zastępcą Prezydenta
Bydgoszczy Rafał Bruski spotkali się z austriackim inwestorem w sprawie inwestycji w Porcie Lotniczym Bydgoszcz.
25.08.2007 Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wziął udział
w otwarciu V Pałuckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych.
26.08.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki wraz z gubernatorem
chińskiej prowincji Hubei Luo Qingquan w obecności pani wicewojewody Marzenny Drab oraz konsula generalnego Chińskiej Republiki Ludowej w Gdańsku
Xiang Zaoshenga podpisali list intencyjny o rozwijaniu przyjaznej współpracy
i wymiany pomiędzy naszym województwem a prowincją Hubei. Obecny podczas uroczystości był również Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt.
Dokument mówi o nawiązaniu współpracy m. in. w dziedzinie gospodarki, handlu, nauki i technologii, kultury, edukacji, sportu i zdrowia publicznego, a także
o utrzymywaniu regularnych kontaktów między administracjami obu stron oraz
powstaniu mieszanych grup roboczych, które opracują plany wspólnych przedsięwzięć.
26.08.2007 Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki uczestniczył
w dożynkach gminnych w Inowrocławiu.
26.08.2007 Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wziął udział
w dożynkach gminnych w Strzelnie.
26.08.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski wziął udział
w dożynkach gminnych w Książkach i Zbicznie.
28.08.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki wziął udział w uroczystym
otwarciu Sharp Crystal Park - fabryki telewizorów LCD. Wstęgę przecięli premier RP Jarosław Kaczyński , marszałek Piotr Całbecki oraz szefowie Sharp
Manufacturing Poland.
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28.08.2007 Marszałek Województwa Piotr Całbecki wziął udział w spotkaniu
z premierem Jarosławem Kaczyńskim i ambasadorem Japonii Ryuichi Tanabe
zorganizowanym przez władze Torunia. Spotkanie odbyło się w toruńskim ratuszu.
29.08.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki wziął udział w pierwszym
inauguracyjnym posiedzeniu Stałej Konferencji Współpracy w Urzędzie Wojewódzkim. Marszałek Całbecki pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Konferencji. Konferencja będzie stanowiła forum wymiany informacji oraz ustalania
wspólnego stanowiska w zakresie spraw objętych ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju stanowiący przedmiot zainteresowania samorządów.
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