INFORMACJA NR 8/2007
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 10.09.2007 DO 17.10.2007 R.

58. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 11.09.2007 R.
1.
1. Zarząd Województwa zatwierdził wnioski o dofinansowanie ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu na rok 2008.
2. Zarząd Województwa zaakceptował prezentację regionalnych produktów
spożywczych i oferty turystyczno-uzdrowiskowej w Berlinie na imprezie
pod nazwą „W Kujawsko-Pomorskim smacznie zjesz i wypoczniesz".
Organizatorem w/w prezentacji, która odbędzie się w dniach 4-6.10.br.
jest Urząd Marszałkowski w Toruniu przy współpracy Ambasady RP
w Berlinie.
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 136/07 do nru 137/07.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 58/778/07 - pozytywnie zaopiniowano „Projekt założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” dla Gminy
Lisewo w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz stwierdza się zgodność „Projektu” z obowiązującymi założeniami polityki energetycznej państwa.
2. Nr 58/779/07 - przyznano Pani Ewie Domżalskiej - Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy nagrodę roczną.
3. Nr 58/780/07 - przyznano Panu Waldemarowi Halocie - Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza
w Bydgoszczy nagrodę roczną.
4. Nr 58/781/07 - wyrażono zgodę Kolejowemu Sanatorium Uzdrowiskowemu im. dr J. Krzymińskiego w Inowrocławiu na bezprzetargowe wydzierżawienie Pani Iwonie Kosmalskiej 17 m2 nieruchomości położonej
na działce o pow. 1,5261 ha, położonej w Inowrocławiu przy ul. Przy
Stawku 12.
5. Nr 58/782/07 - wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcego
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy na bezprzetargowe wynajęcie:
1) 2m2 powierzchni holu budynku głównego Szpitala przy ul. Chodkiewicza 44 w Bydgoszczy,
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2) 21,20 m powierzchni lokalu piwnicznego Szpitala przy ul. Chodkiewicza 44 w Bydgoszczy,
3) 1m2 powierzchni holu budynku Szpitala przy ul. Gajowej 24a w Bydgoszczy.
6. Nr 58/783/07 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Gminy Białe Błota
o ustalenie lokalizacji dla inwestycji polegającej na budowie dróg gminnych ulic Osiedle i Źródlanej w miejscowości Ciele klasa techniczna dróg
„L” (lokalne), gm. Białe Błota.
7. Nr 58/784/07 - udzielono pełnomocnictwa Stanisławowi Śliwce, zatrudnionego w Urzędzie Marszałkowskim na stanowisku Kierownika Biura
Mienia Województwa w Departamencie Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego do składania samoistnie w imieniu Województwa KujawskoPomorskiego oświadczeń woli w zakresie określonym w niniejszej
uchwale.
8. Nr 58/785/07 - 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.

59. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 13.09.2007 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację dot. założeń programu restrukturyzacji wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia na lata 2007-2017
oraz wynagradzania i nagradzania dyrektorów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
2. Zarząd Województwa przyjął postanowienie nr 138/07 w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 59/786/07 - wyrażono zgodę na likwidację składników majątkowych
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
(środków trwałych i pozostałych środków trwałych).
2. Nr 59/787/07 - powierzono Pani Annie Jurewicz pełnienie obowiązków
dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w terminie od dnia 17 września 2007 r. do czasu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu.
3. Nr 59/788/07 - ogłoszono konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Policealnej Medycznej im. M. Kopernika w Toruniu.
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4. Nr 59/789/07 - wydano opinię o ośrodku pod nazwą Sanatorium „Grażyna”, 87-720 Ciechocinek ul. Traugutta 6, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe.
5. Nr 59/790/07 - wydano opinię o ośrodku pod nazwą „Szpital Uzdrowiskowy Nr IV „Dom Zdrojowy”, 87-720 Ciechocinek ul. Leśna 3”, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe.
6. Nr 59/791/07 - powołano komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 19/2007 na wykonywanie
zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień w 2007 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

60. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 18.09.2007 R.
1.
1. Zarząd Województwa polecił opracowanie programu ochrony wód
powierzchniowych i gruntowych w województwie kujawsko-pomorskim
w kontekście Programu gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi
na lata 2007-2015 w województwie kujawsko-pomorskim.
Celem powyższego opracowania winna być m.in. ocena istniejących zasobów
wodnych oraz ochrona gruntów organicznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a także określenie ewentualnych zagrożeń dla jakości wód
powierzchniowych i możliwość ich wykorzystania dla celów rolniczych, gospodarczych i rekreacyjnych.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o promocji Województwa KujawskoPomorskiego podczas Międzynarodowych Targów Nieruchomości Inwestycyjnych ExpoReal 2007 w Monachium (Niemcy) w dniach 7-10.10.br.
3. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwrócił się do Ministra
Rozwoju Regionalnego - Pani Grażyny Gęsickiej o ponowną analizę projektu pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych
Włocławka" i umieszczenie go na liście projektów kluczowych w związku
z uzyskaniem informacji, że w/w zadanie nie znalazło się na liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
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 139/07 do nru 140/07.
2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa

- Druk nr 191/07 - w sprawie ustalenia warunków i trybu przyznawania na-

gród i wyróżnień zawodnikom posiadającym licencje, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym i Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w 2007 roku
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3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 60/792/07 - przyznano dofinansowanie ze środków PFRON na utworzenie zakładu aktywności zawodowej przez Powiat Brodnicki w Brodnicy
przy ul. Kamionka 24.
2. Nr 60/793/07 - przyjęto Regionalny Program Operacyjny pn. „Program
gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi na lata 2007-2015 w województwie kujawsko-pomorskim”
Program składa się z trzech integralnych części:
- „Aktualizacja programu retencjonowania wód powierzchniowych województwa kujawsko-pomorskiego”
- „Program ochrony przeciwpowodziowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2015”
- „Program potrzeb inwestycji wodno-melioracyjnych w zakresie melioracji szczegółowych na lata 2007-2015 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.
3. Nr 60/794/2007 - ogłoszono konkurs pn. „Gospodarz Roku - KujawskoPomorska Grupa Producentów Rolnych 2007”, określono zasady i powołano Komisję Konkursową.
4. Nr 60/795/07 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 26/298/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2007r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pod
nazwą „Remont dachów budynków muzealnych” w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
5. Nr 60/796/07 - zaopiniowano pozytywnie projekt planu wspólnej aglomeracji Wąbrzeźno (obejmujący również miejscowości z terenu Gminy Dębowa Łąka).
6. Nr 60/797/07 - udzielono Pani Izabeli Maciejewskiej - Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej
w Bydgoszczy pełnomocnictwa do kierowania i zarządzania jednostką
organizacyjną w zakresie oznaczonym w Statucie jednostki oraz reprezentowania jej na zewnątrz oraz do zawierania umów cywilno-prawnych
w zakresie obsługi administracyjno-gospodarczej jednostki.
7. Nr 60/798/07 - udzielono Panu Mariuszowi Klimczewskiemu - Dyrektorowi Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy
pełnomocnictwa do kierowania i zarządzania jednostką organizacyjną
w zakresie oznaczonym w Statucie jednostki oraz reprezentowania jej
na zewnątrz oraz do zawierania umów cywilno-prawnych w zakresie obsługi administracyjno-gospodarczej jednostki.
8. Nr 60/799/07 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonał
podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2007 roku po zasięgnięciu opinii związków zawodowych
zrzeszających nauczycieli tj. Zarząd Okręgu ZNP w Bydgoszczy, Zespół
Koordynacyjny Sekcji Regionalnej NSZZ „Solidarność” Pracowników
Oświaty i Wychowania, Zarząd Wojewódzkiego Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność-Oświata” w Bydgoszczy.
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9. Nr 60/800/07 - powołano w 2007 r. Komisję ds. Nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
10. Nr 60/801/07 - zmieniono załącznik Nr 3 do uchwały nr 28/325/07
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 maja 2007 roku
w sprawie 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.
11. Nr 60/802/07 - powołano komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu 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 kultury fizycznej
i sportu w 2007 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku
publicznego oraz ustalono tryb prac w/w komisji.
12. Nr 60/803/07 - przyznano nagrody finansowe Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z okazji wojewódzkich obchodów Międzynarodowego Dnia Muzyki w 2007 r. osobom szczególnie zasłużonym dla upowszechniania kultury muzycznej w Województwie Kujawsko-Pomorskim.
13. Nr 60/804/07 - wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu na zawarcie umowy cywilnoprawnej
z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum
im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, której przedmiotem będzie udostępnienie oddziału szpitalnego - Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej na potrzeby wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

61. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 20.09.2007 R.
1.
1. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego spotkał się z Panią Bożeną Łukomską-Jasik - dyrektorem Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy oraz Panią Katarzyną Kruszczyńską radcą prawnym Collegium Medium UMK w związku z wyrażeniem woli połączenia samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej w drodze porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Uniwersytetem
Mikołaja Kopernika w Toruniu w celu utworzenia nowego uniwersyteckiego SP ZOZ, który powstałby z połączenia SP ZOZ Wojewódzkiego
Szpitala im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy z SP ZOZ utworzonym przez ten
Uniwersytet.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 61/805/07 - zaopiniowano pozytywnie projekt planu aglomeracji Golub
Dobrzyń.
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2. Nr 61/806/07 - wyrażono zgodę Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku na wynajęcie w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego
o łącznej powierzchni 104,6 m2 znajdującego się w budynku Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Lunewil 15 we Włocławku, z przeznaczeniem na prowadzenie apteki leków gotowych i recepturowanych.
3. Nr 61/807/07 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne na usługę udzielenia długoterminowego kredytu bankowego w 2007 roku, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Dokonano wyboru oferty złożonej przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank
Polski S.A., Regionalny Oddział Korporacyjny w Bydgoszczy, Centrum Korporacyjne w Toruniu, ul. Kopernika 38.

4. Nr 61/808/07 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych.
5. Nr 61/809/07 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na zakup nagród rzeczowych dla Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej z okazji stulecia skautingu.
6. Nr 61/810/07 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na organizacje cyklu szkoleń,
warsztatów i spotkań dla beneficjentów funduszy strukturalnych.

62. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 25.09.2007 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął projekt założeń oraz harmonogram działań
i przedsięwzięć dot. Wojewódzkiej Kampanii „Przeciw Uzależnieniom To Nasza Wspólna Sprawa”.
2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 190/07 - w sprawie rezygnacji z członkostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Zgromadzeniu Regionów Europejskich (ARE)
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 62/811/07 - zmieniono Załącznik nr 1 do uchwały nr 66/897/2004
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego harmonogramu finansoworzeczowego zadania finansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. „Budowa części dydaktycznej Regionalnego Centrum Innowacyjności przy ATR w Bydgoszczy”.
2. Nr 62/812/07 - wydano opinię o ośrodku pod nazwą „Kolejowy Szpital
Uzdrowiskowy w Ciechocinku - Oddział Zamiejscowy w Aleksandrowie
Kujawskim, 87-700 Aleksandrów Kujawski ul. Narutowicza 12”, ubiegają-
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cym się o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe.
3. Nr 62/813/07 - upoważniono Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotra Całbeckiego i Wicemarszałka Województwa KujawskoPomorskiego Edwarda Hartwicha do dokonania czynności prawnej, polegającej na zaciągnięciu kredytu długoterminowego określonego
w uchwale Nr IX/136/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 2 lipca 2007 r.
Zarząd Województwa przyjął następujące formy zabezpieczeń służące prawidłowej realizacji umowy:
1) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
2) oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

4. Nr 62/814/07 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Gminy Białe Błota
o ustalenie lokalizacji dla inwestycji polegającej na budowie odcinków
dróg publicznych przebiegających przez las w Złejwsi Małej, gm. Zławieś
Wielka.
5. Nr 62/815/07 - zmieniono załącznik nr 3 do uchwały nr 27/312/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie 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
6. Nr 62/816/07 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup materiałów biurowych oraz sprzętu biurowego z przeznaczeniem na bieżące potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
7. Nr 62/817/07 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na zakup „opasek silikonowych na rękę” promujących zdrowy styl życia - bez uzależnień.
8. Nr 62/818/07 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na kontynuację prac związanych z rozbudową Topograficznej Bazy
Danych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2007 roku.
9. Nr 62/819/07 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 56/757/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania na rok
2007 pod nazwą „Remonty stacji pomp, zbiorników retencyjnych i urządzeń hydrotechnicznych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.

63. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 27.09.2007 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął sprawozdanie z wykonania planu dochodu
i wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego za okres
od początku roku do 31 sierpnia 2007 roku.
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2. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji widowiska promocyjnego „Światło i dźwięk” w związku z zajęciem przez miasto Toruń
2 miejsca w plebiscycie dziennika Rzeczpospolita „7 cudów Polski”.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 63/820/07 - uchwalono Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
Utraciła moc uchwała Nr 27/316/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

2. Nr 63/821/07 - powołano komisję konkursową do wyłonienia kandydata
na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji
Nauczycieli w Toruniu.
3. Nr 63/822/07 - wyrażono zgodę Obwodowi Lecznictwa w Bydgoszczy samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej na sprzedaż
prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów o pow. 0,0631 ha, położonego w Laskowicach Pomorskich, przy
ul. Długiej 4 oraz posadowionych na tym gruncie dwóch budynków: przychodni o powierzchni użytkowej 183,90 m2 i gospodarczego o powierzchni 62,50 m2, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.
4. Nr 63/823/07 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie z wolnej
ręki, którego przedmiotem jest zakup „opasek silikonowych na rękę”
promujących zdrowy styl życia - bez uzależnień.
5. Nr 63/824/07 - udzielono pełnomocnictwa Panu Wacławowi Filarowi
do wykonywania w imieniu Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego uprawnień nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników
„Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.” z siedzibą
w Toruniu w dniu 2 października 2007 r.
Zobowiązano pełnomocnika do postępowania, zgodnie z podjętym porządkiem
obrad i głosowania zgodnie z treścią „Wytycznych postępowania podczas nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników”.

6. Nr 63/825/07 - Województwo Kujawsko-Pomorskie objęło akcje Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. o łącznej wartości
4.840.416,00 zł.
Województwo Kujawsko-Pomorskie pokryje akcje poprzez wniesienie wkładu
niepieniężnego.

64. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 02.10.2007 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji Dnia Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w dniu 26 października 2007 roku podczas Wojewódzkiej prezentacji na Międzynarodowych Targach Turystycznych
TOUR SALON 2007 w Poznaniu w dniach 24-27.10.2007 r.

9
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 64/826/07 - udzielono pełnomocnictwa Panu Wacławowi Filarowi
do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego podczas nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników „Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o.” z siedzibą
w Sopocie. które odbędzie się w dniu 3 października 2007 r.
2. Nr 64/827/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
pod nazwą „Zakup sprzętu z oprogramowaniem” realizowanego przez
Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
3. Nr 64/828/07 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 43/610/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lipca 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 Wojewódzkiego we Włocławku.
4. Nr 64/829/07 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 43/611/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lipca 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.
5. Nr 64/830/07 - zmieniono uchwałę Zarządu Województwa Kujawsko-Po-

morskiego nr 54/1147/06 z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie oddania w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Polskiego Związku Niewidomych
Okręg Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy zabudowanej nieruchomości
stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
6. Nr 64/831/07 - do publicznej wiadomości zostanie podany wynik z przeprowadzonego w dniu 6 września 2007 roku, pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości,
położonej w Toruniu przy ul. Grunwaldzkiej 44/46.
7. Nr 64/832/07 - przyznano Pani Annie Jurewicz pełniącej obowiązki dy-

rektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
dodatek funkcyjny.
65. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 04.10.2007 R.
1.
1. Zarząd Województwa zaakceptował utworzenie wojewódzkiego systemu
informacji turystycznej (CIT) we współpracy z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną.
2. Zarząd Województwa podjął decyzję o zorganizowaniu konferencji „Bezpieczny Transport Drogowy” w dniu 8 października 2007 roku w Bydgoszczy.
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3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego od nru 141/07 do nru 143/07.
2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk Nr 196/07 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta
Bydgoszcz
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 65/833/07 - przyjęto Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego (OSZIK RPO) Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013 (wersja 3 - do konsultacji Instytucji Certyfikującej) wraz z Instrukcjami Wykonawczymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego.
2. Nr 65/834/07 - 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.
3. Nr 65/835/07 - przyznano 12 nagród Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego dla nauczycieli w 2007 r.
4. Nr 65/836/07 - z dniem 1 listopada 2007 r. powołano Andrzeja Churskiego na stanowisko zastępcy dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy
w Toruniu.
5. Nr 65/837/07 - przyznano w 2007 roku 40 nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego II stopnia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
6. Nr 65/838/07 - zmieniono uchwałę Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. 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.

66. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 09.10.2007 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął skonsolidowany bilans Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2006 r.
2. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji II Międzynarodowego Sympozjum Naukowego „Sytuacja człowieka słabego we współczesnej cywilizacji - obecność i nieobecność”, które odbędzie się 12-13
października 2007 r. w Toruniu.
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3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego od nru 144/07 do nru 145/07.
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 195/07 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lipno.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 66/839/07 - odwołano z dniem 15 października 2007 r. ze stanowiska
dyrektora Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Pana Romana Tubaję.
2. Nr 66/840/07 - ustalono regulamin przyznawania nagród osobom wyróżniającym się w działalności pomocy społecznej.
3. Nr 66/841/07 - udzielono pełnomocnictwa Panu Wacławowi Filarowi
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 11 października 2007 r.
4. Nr 66/842/07 - zmieniono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2007 zadania pod nazwą „Modernizacja, adaptacja, remont obiektów
szpitala oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej” w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.
5. Nr 66/843/07 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 13/88/06 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie
zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania pod nazwą
„Modernizacja, adaptacja, remont obiektów szpitala oraz zakup sprzętu
i aparatury medycznej” na lata 2005-2008 w obiektach Wojewódzkiego
Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.
6. Nr 66/845/07 - postanowiono zorganizować konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nazwą „Agricola - Syn
Ziemi”.
Konkurs organizowany będzie co roku w celu wyróżnienia rolników najlepiej gospodarujących na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, podkreślenia
roli jaką odgrywa rolnictwo oraz w celu promocji nowoczesnego rolnictwa i aktywności społecznej osób działających na terenach wiejskich.
Powołano Kapitułę, której celem będzie wskazanie kandydatów do nagrody
w Konkursie.

7. Nr 66/846/07 - dokonano oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionego do rybactwa - Jacek
Kaczmarek zamieszkały: 87-134 Górsk.
8. Nr 66/847/07 - zmieniono skład Rady Programowej Nauczycielskiego
Kolegium Języków Obcych w Toruniu.
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9. Nr 66/848/07 - przyjęto uchwałę w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2006 rok.
10. Nr 66/849/07 - zmieniono załącznik do Uchwały Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Nr 32/378/07 z dnia 24 maja 2007r. będący planem rzeczowo-finansowym zadań rekultywacyjnych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w asortymencie budowy i modernizacji
dróg dojazdowych do gruntów rolnych na rok 2007.

67. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 12.10.2007 R.
1.
1. Zarząd Województwa zaakceptował organizację w Województwie Kujawsko-Pomorskim II Ogólnopolskiego Zlotu Regionalnych i Lokalnych
Organizacji Turystycznych, VIII Warsztatów Turystycznych, Forum Regionów oraz Narady Dyrektorów Polskich Ośrodków Informacji Turystycznych na świecie wraz ze spotkaniem z przedstawicielami Polskiej
Organizacji Turystycznej w dniach 21-24 listopada 2007 r.
2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 197/07 - w sprawie zawarcia umowy o międzynarodowej współpracy regionalnej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Prowincją Hubei (Chińska Republika Ludowa).
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 67/850/07 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyzna
w 2008 roku dofinansowanie do działalności obsługowo-rehabilitacyjnej
zakładu aktywności zawodowej z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Ludwikowo 3 pod warunkiem uzyskania środków z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2008 roku zadań
wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
2. Nr 67/851/07 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyzna
w 2008 roku dofinansowanie do działalności obsługowo-rehabilitacyjnej
zakładu aktywności zawodowej z siedzibą w Białych Błotach przy
ul. Centralnej 27 A pod warunkiem uzyskania środków z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2008
roku zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
3. Nr 67/852/07 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dot. postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie z wolnej ręki
na kontynuację prac związanych z rozbudową Topograficznej Bazy Danych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2007 roku.
4. Nr 67/853/07 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dot. postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie Mapy Hydrograficznej i Sozologicznej Pol-
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ski dla części obszaru Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5. Nr 67/854/07 - zmieniono uchwałę nr 26/296/07 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2007r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Zarządu Województwa do składu komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy dla uzyskania uprawnień do wykonywania polowań.
6. Nr 67/855/07 - wyrażono zgodę Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego
Jana Paderewskiego w Bydgoszczy na przekazanie w formie darowizny
na rzecz Gminy Miasta Bydgoszcz prawa wieczystego użytkowania gruntu stanowiącego własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, położonego w Ostromecku, gmina Dąbrowa Chełmińska o pow. 0,4367 ha
oraz prawa własności budynków i budowli posadowionych na tej nieruchomości, na cele publiczne związane z prowadzeniem działalności artystyczno-kulturalnej.
7. Nr 67/856/07 - postanowiono obciążyć nieruchomość stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, położoną w Toruniu przy
ul. Grunwaldzkiej 44/46, służebnością gruntową polegającą na prawie
przejścia i przejazdu przez działki nr: 52/1, 53/3 i 53/9 od i do stacji redukcyjnej gazu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 52/2.
8. Nr 67/857/07 - przyznano Panu Andrzejowi Stachowiakowi - Dyrektorowi
Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy nagrodę roczną.
9. Nr 67/858//07 - przyznano Pani Mirosławie Polaszewskiej-Muszyńskiej Dyrektorowi Bydgoskiego Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy nagrodę roczną.
10. Nr 67/859/07 - Województwo Kujawsko-Pomorskie objęło akcje Portu
Lotniczego Bydgoszcz S.A. za łączną kwotę 15.000.000,00 zł.
Wykonanie postanowień nastąpi poprzez objęcie 150.000 uprzywilejowanych
akcji serii R o wartości nominalnej oraz cenie emisyjnej 100,00 zł za 1 akcję.

11. Nr 67/860/07 - przyznano Panu Kazimierzowi Bryndalowi - Dyrektorowi
Samodzielnego Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w Toruniu nagrodę roczną.
12. Nr 67/861/07 - w uchwale Nr 56/770/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2007 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej, przyjęcia i zatwierdzenia wzoru wniosku wraz z załącznikami i wzoru umowy stypendialnej oraz wyznaczenia terminu
i miejsca składania wniosku o przyznanie stypendium w ramach projektu
„Studiuj! Europejskie stypendia dla studentów” realizowanego w ramach
działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy
stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Zmieniono § 3 ust. 1 pkt 2 który otrzymał następujące brzmienie:
„2) miejsce składania wniosków - Departament Spraw Społecznych Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. Broniewskiego
15/17, 87-100 Toruń, w okresie od 15 do 19 października 2007 roku w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1/3 (pokoje 219-221) oraz we Włocławku, przy
ul. Cyganka 28.”
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13. Nr 67/862/07 - przyjęto sprawozdanie rzeczowo-finansowe za III kwartał
2007 roku o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych przez samorząd województwa.

68. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 16.10.2007 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację dot. założeń Funduszu Wsparcia
na lata 2008-2010.
Po konsultacji z prezydium konwentu wójtów i konwentu burmistrzów, ustalono,
że dofinansowaniu będą mogły podlegać realizowane przez gminy projekty
wchodzące w zakres zadań własnych gminy obejmujące sprawy:
1) przygotowanie terenów inwestycyjnych,
2) gminnych dróg, ulic, mostów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania
ścieków komunalnych, unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
4) zadania z zakresu rewitalizacji miast do 5 tys. mieszkańców,
5) infrastruktury społecznej,
6) przedsięwzięcia z zakresu opracowania dokumentacji dotyczącej planowania i zagospodarowania przestrzennego gminy.
W zakres funkcjonowania Funduszu Wsparcia przewiduje się włączyć:
- środki własne budżetu województwa,
- środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- środki FOGR,
- środki i dotacje celowe samorządu województwa.

2. Marszałek Województwa podjął decyzję w sprawie powołania członków
oraz Przewodniczącego Komisji Oceny Projektów w ramach Działania
2.5 Promocja przedsiębiorczości Zintegrowanego programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
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 146/07 do nru 180/07.
2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 198/07 - w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Marszałka Województwa dla osób, które zajmują się twórczością artystyczną,
upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 68/880/07 - zmieniono uchwałę Nr 29/346/07 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie powołania
zespołu do wypracowania rozwiązań organizacyjnych, mających na celu
podniesienie efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia,
działających na terenie miasta Torunia, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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2. Nr 68/863/07 - po rozpatrzeniu wniosków złożonych w drugiej edycji,
tj. w terminie do 15 września 2007 r., przyznano 49 osobom stypendia
artystyczne Marszałka Województwa na okres od października do grudnia 2007 r.
3. Nr 68/864/07 - zmieniono uchwałę nr 52/725/07 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia
udziału poszczególnych stron w składzie Pre-Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013 oraz procedury określającej tryb wyłonienia i członków.
4. Nr 68/866/07 - powołano panią Ewę Głodowską-Morawską na Pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do spraw
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
5. Nr 68/867/07 - powołano zespół do przeprowadzenia postępowania
zmierzającego do wyłonienie brokera ubezpieczeniowego i powierzono
mu przygotowanie i przeprowadzenie postępowania, którego przedmiotem jest wyłonienie brokera ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej do obsługi Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jednostek oraz Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
6. Nr 68/868/07 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na zakup materiałów biurowych
oraz sprzętu biurowego.
7. Nr 68/869/07 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie opracowania pn. „Strategia
promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.
8. Nr 68/870/07 - powierzono na czas określony od dnia 16 października
2007 r. pełnienie obowiązków dyrektora Muzeum Etnograficznego im.
Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Panu Józefowi Socha.
9. Nr 68/871/07
Uchylono:
1) uchwałę 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,
2) uchwałę Nr 65/1194/2005 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę 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,
3) uchwałę Nr 21/425/06 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 16 maja 2006 r. zmieniająca uchwałę 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,
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4) uchwałę Nr 33/398/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 29 maja 2007 r. zmieniająca uchwałę 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.

10. Nr 68/872/07 - zmieniono uchwałę 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
rok.
11. Nr 68/873/07 - 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.
12. Nr 68/875/07 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 55/750/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie wysokości kwot dodatku motywacyjnego przyznawanego dyrektorom
szkół i placówek oświatowych.
13. Nr 68/876/07 - udzielono pełnomocnictwa Pani Renacie Jakubowskiej
Dyrektorowi Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy
do podpisywania umów z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty
w ramach kolejnych edycji wojewódzkich zadań edukacyjnych z zakresu
doskonalenia nauczycieli w województwie kujawsko-pomorskim.
14. Nr 68/877/07 - wyrażono zgodę Firmie,,BARDUSCH-POLSKA” Spółka
z o.o. z siedzibą w Prudniku przy ul. Prążyńskiego 38, na dysponowanie
na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, położoną w Toruniu przy ul. Grunwaldzkiej
44/46, w celu wykonania remontu zabezpieczającego dach na budynku.
15. Nr 68/878/07 - ustalono cenę części nieruchomości przeznaczonej
do sprzedaży, położonej w Świeciu przy ul. Sądowej 18, oznaczonej jako
działki nr: 867/19, 867/20 i 867/21.
16. Nr 68/879//07 - postanowiono nominować przedsiębiorców do etapu krajowego konkursu „Przedsiębiorczość - edycja 2008” organizowanego
przez Stowarzyszenie im. E. Kwiatkowskiego firmy.
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KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
10.09.2007 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich brał udział
w otwarciu Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego w Filharmonii Pomorskiej.
Tegoroczna edycja festiwalu odbyła się w dniach 10.09.-5.10.2007 roku, pod
hasłem: „Karol Szymanowski i mistrzowie muzyki XX wieku". W tym czasie
w Bydgoszczy, z dziełami Szymanowskiego i jemu współczesnych, zaprezentowały się najwybitniejsze orkiestry symfoniczne, zespoły kameralne i chóry
nie tylko polskich, ale także europejskich ośrodków muzycznych.
11.09.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki gościł młodzieżową drużynę Ochotniczej Straży Pożarnej z Bierzgłowa (gmina Łubianka), która reprezentowała nasze województwo na rozegranych
w Płocku XII Zawodach Krajowych OSP. Dziewczęta zajęły I miejsce w konkurencji ćwiczeń bojowych.
12.09.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki spotkał się
z wójtem gminy Baruchowo, Stanisławem Sadowskim. Na spotkaniu omawiano
stan prac związanych z budową hali sportowej przylegającej do szkoły podstawowej w tej miejscowości.
13.09.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski wraz z Prezydentem Torunia Michałem Zaleskim, uczestniczyli w inauguracji XIV edycji
ogólnopolskiej kampanii "Sprzątanie Świata-Polska 14-16.09.2007”, która odbyła się na Kępie Bazarowej w Toruniu z udziałem władz samorządowych.
14.09.2007 - w zespole pałacowym w Lubostroniu (powiat żniński), nasze województwo obchodziło Światowy Dzień Turystyki. Zasłużone dla rozwoju turystyki
mieszkanki naszego regionu odebrały podczas imprezy dyplomy z gratulacjami,
które wręczył wicemarszałek województwa i prezes Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej Maciej Eckardt. Do Pałacu Lubostroń zaproszono 46 pań
najbardziej zasłużonych dla rozwoju turystyki w naszym regionie. Znalazła się
wśród nich prawdziwa pasjonatka zwiedzania i podróży, Marianna Nowakowska, która w wieku 70 lat, już na emeryturze, zdobyła uprawnienia pilota wycieczek i przewodnika po zabytkach Torunia. Światowy Dzień Turystyki został
ustanowiony 26 lat temu przez Światową Organizację Turystyczną (WTO),
agendę Organizacji Narodów Zjednoczonych.
14.09.2007 - W przeddzień otwarcia IV Międzynarodowego Kongresu EUFAMI
2007, Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z przedstawicielami
zarządu Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Osób Chorych Psychicznie (EUFAMI). Gośćmi Marszałka byli: wiceprezydent EUFAMI Janet McCrae,
sekretarz EUFAMI Kevin Jones, skarbnik EUFAMI Cornelis Amels oraz funkcjonariusz EUFAMI, Francuz polskiego pochodzenia, Stanislas Filliol. W spotkaniu wziął również udział prezes pełniącego funkcję gospodarza kongresu
ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych
Psychicznie POL-FAMILIA Andrzej Warot.
Goście podziękowali Marszałkowi za dobrą współpracę w trakcie przygotowań
do kongresu, w które samorząd województwa włączył się jako jeden z partnerów gospodarza 4. Międzynarodowego Kongresu EUFAMI.
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15.09.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki brał udział w uroczystości
pożegnania starego i nadania nowego sztandaru Komendzie Straży Pożarnej
w Toruniu. Uroczystości miały miejsce na toruńskiej Starówce i poprzedzone
były mszą.
15.09.2007 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich otworzył uroczyście XIII Festyn Archeologiczny w Biskupinie. Pierwszego dnia festynu odsłonięty został medal - symbol zdobytej przez muzeum w Biskupinie nagrody
Europa Nostra, uznawanej powszechnie za muzealniczy odpowiednik Nagrody
Nobla. Muzeum jako jedyne w Polsce otrzymało tę nagrodę za ochronę i popularyzację dziedzictwa kulturowego. Tegoroczna edycja miała przybliżyć zwiedzającym skansen i muzeum kulturę Łotyszy, Litwinów oraz wymarłych plemion, Prusów, Jaćwingów i Kurów. W dziewięciodniowym programie znalazły
się koncerty, pokazy tańców, konkursy plastyczne, a także pokazy kucia grotów
strzał, wytopu brązu czy pokaz orki pradziejowej.
15.09.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski był obecny
w Bydgoszczy na wojewódzkich młodzieżowych zawodach sportowo-pożarniczych OSP, zorganizowanych przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych.
W zawodach rywalizowały najlepsze dziewczęce i chłopięce drużyny z województwa kujawsko-pomorskiego.
15.09.2007 - odbyła się uroczystość nadania sztandaru wojewódzkiej komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Toruniu, w której uczestniczył Wicemarszałek Województwa Zbigniew Sosnowski. Tego samego dnia Zbigniew Sosnowski
uczestniczył także w gminnych dożynkach w Gorczenicy (gmina Brodnica).
15.09.2007 - pod hasłem „Barwy Lata, Dary Jesieni” odbyły się w Przysieku,
koło Torunia Wojewódzkie Dożynki Ekologiczne, w których uczestniczył Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski. Podczas festynu zaprezentowano ofertę agroturystyczną, stoiska z produktami ekologicznymi, rękodziełem
ludowym, roślinami ozdobnymi i małą architekturą. Producenci, przetwórcy
i handlowcy związani z rynkiem żywności ekologicznej, mieli podczas festynu
możliwość zaprezentowania i sprzedaży produktów, biorąc udział w konkursie
na najładniejsze stoisko. Spośród 21 ekspozycji najbardziej interesującą przygotowała firma "Biohurt" z Brodnicy.
16.09.2007 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt uczestniczył
w XXXII Zjeździe Twórców Ludowych w Żninie, gdzie m.in. wręczył nagrody
laureatom tegorocznej edycji konkursu, którego organizatorem był Urząd Marszałkowski oraz bydgosko-toruński i kujawski oddział Stowarzyszenia Twórców
Ludowych. W tegorocznej edycji nagrody otrzymało 170 ludowych artystów
z naszego regionu. Zarząd Województwa przeznaczył na ten cel ponad 60 tysięcy złotych. Konkurs jest jedyną formą nagradzania twórców ludowych z Kujawsko-Pomorskiego, a jednocześnie wyrazem uznania dla ich talentu i działalności, która wzbogaca regionalne, polskie i europejskie dziedzictwo kulturowe.
Jury ocenia autentyczną aktywność artystów, czyli udział w kiermaszach, wystawach i warsztatach.
W tegorocznym konkursie wzięło udział 220 twórców z Borów Tucholskich,
Kujaw, Pałuk, Kociewia i Ziemi Chełmińskiej.
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16.09.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski złożył kwiaty
i wygłosił przemówienie podczas uroczystości poświęconych pamięci pomordowanych w czasie II wojny światowej, które odbyły się w Łopatkach, w gminie
Książki. W uroczystościach uczestniczyli także przedstawiciele lokalnych samorządów oraz mieszkańcy.
17.09.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki, Wicemarszałek Edward
Hartwich oraz Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt i Członek Zarządu
Województwa Bartosz Nowacki, uczestniczyli w uroczystej gali Nagród Marszałka Województwa, która odbyła się w Sali Wielkiej Dworu Artusa. Doroczne,
prestiżowe Nagrody Marszałka Województwa przyznane zostały w ośmiu kategoriach: gospodarka, rolnictwo, ochrona środowiska, nauka i postęp techniczny,
kultura, ochrona zdrowia, polityka społeczna i komunikacja społeczna. Tegoroczna pula nagród wynosiła 140 tysięcy złotych. Kapituła konkursu, w której
zasiadają wybitni naukowcy i przedstawiciele biznesu, zdecydowała o przyznaniu za ubiegły rok ośmiu Nagród Marszałka Województwa i czterech wyróżnień.
Przewodniczącym kapituły był rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. Andrzej Jamiołkowski. Gośćmi gali były ważne postaci życia publicznego naszego
regionu - kujawsko-pomorscy politycy, samorządowcy, przedstawiciele biznesu,
artyści i przedstawiciele świata nauki.
19.09.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki uczestniczył
w Konwencie Burmistrzów w Żninie. W spotkaniu wzięło 39 burmistrzów i ich
przedstawicieli, członków konwentu. W kolejnych częściach spotkania przedstawione zostały kolejne osie RPO oraz omówione poszczególne działania
ze szczególnym uwzględnieniem tych, których beneficjentami mogą być samorządy.
Dokonano także wyboru kandydatów na członków Pre-Komitetów Monitorujących RPO i PO KL oraz członka Funduszu Wsparcia, programu skierowanego
do najbiedniejszych gmin województwa.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się również prezentacja założeń program
oświatowego pod roboczym tytułem „Z Nauką za Pan Brat”, którego celem jest
podniesienie wyników nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
poprzez zastosowanie technik multimedialnych.
20.09.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki dokonał uroczystego
otwarcia nowego budynku książnicy, wyremontowanego i zaadaptowanego
na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. Koszt inwestycji to 7,6 miliona
złotych. W nowych pomieszczeniach Biblioteki Pedagogicznej na czytelników
czekają wygodne i wyposażone w niezbędny sprzęt i gadżety: czytelnia, wypożyczalnia, informatorium oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.
Odwiedzający będą mieli do dyspozycji 49 komputerów, skaner, drukarki i kserokopiarki, biblioteka zaoferuje im też dostęp do internetu. Dzięki wdrożeniu
systemu PROLIB wypożyczenia i rejestracja czytelników będą w pełni zautomatyzowane. Biblioteka Pedagogiczna jest teraz w pełni dostępna dla osób
niepełnosprawnych, posiada podnośnik i windę umożliwiającą swobodne korzystanie z zasobów osobom poruszającym się na wózkach.
20.09.2007 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich wziął udział w zebraniu Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu, na którym rozmawiano między innymi o problemach restrukturyzacji sieci wojewódzkich szpitali.
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20-22.09.2007 - Kujawsko-Pomorskie prezentowało się na Międzynarodowych
Targach Turystycznych TT Warsaw Tour & Travel. Zachęcaliśmy do grzybobrania w Borach Tucholskich, daliśmy pokazy sztuki gotowania i rozdaliśmy materiały pokazujące walory turystyczne regionu. Oprawą prezentacji były występy zespołów folklorystycznych. Imprezie towarzyszyło Forum Turystyczne, w którym wziął udział Wicemarszałek Województwa i prezes Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej Maciej Eckardt.
20-25.09.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki uczestniczył
II Międzynarodowym Forum Gospodarczym w Obwodzie Chmielnickim na Ukrainie oraz uroczystych obchodach 70-lecia powstania tego obwodu. Tematem
Forum Gospodarczego były „Możliwości inwestycyjne Obwodu Chmielnickiego”.
Wzięli w nim udział przedstawiciele regionów, z którymi współpracuje Chmielnicczyzna, oraz reprezentanci ukraińskich instytucji, odpowiedzialnych za przyciąganie inwestycji zagranicznych i europejską integrację. Jednym z punktów
wizyty były także spotkania z przedstawicielami organizacji skupiających Polaków działających w Obwodzie Chmielnickim (Chmielnicczyzna to jedno z największych skupisk ludności polskiej na Ukrainie) oraz przedstawicielami Polaków ze Lwowa. Tematem spotkania z wicekonsulem Polski we Lwowie i przedstawicielami organizacji działających w tym mieście były możliwości nawiązania
współpracy województwa kujawsko-pomorskiego z tamtejszymi środowiskami
polonijnymi.
21.09.2007 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich uczestniczył
w posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku, oraz
w otwarciu zmodernizowanych pomieszczeń Oddziału Położnictwa i Ginekologii
w tym szpitalu. Modernizację oddziału dofinansowano z budżetu województwa.
22.09.2007 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt uczestniczył w obchodach pięćdziesięciolecia powstania Niższego Seminarium Duchownego
w Markowicach koło Inowrocławia. Uroczystość zgromadziła absolwentów, wychowawców i profesorów uczelni, którzy w ciągu półwiecza budowali jej markę.
Gościem jubileuszowego spotkania był też były metropolita wrocławski ksiądz
kardynał Henryk Gulbinowicz, jedna z najwybitniejszych postaci polskiego Kościoła Katolickiego.
22-09.2007 - 85-lecie działalności obchodziła Ochotnicza Straż Pożarna w Nowych Świerczynach (gmina Bartniczka). Gościem był Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski, który w swym przemówieniu dziękował strażakom za działalność na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.
24.09.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki oraz Członek Zarządu
Zbigniew Sosnowski podpisali umowy finansowe z beneficjentami Funduszu
Wsparcia, dzięki któremu najbiedniejsze gminy w regionie otrzymają od samorządu województwa wsparcie w łącznej wysokości prawie 10 milionów złotych.
Do Funduszu Wsparcia mogły aplikować tylko najuboższe gminy województwa.
Na podstawowej liście beneficjentów znalazły się 22 gminy, w których średni
dochód na jednego mieszkańca jest niższy niż połowa średniej wyliczonej
dla całego regionu. Powstała też lista rezerwowa, na którą trafiło 25 gmin,
w których dochód na mieszkańca mieści się w przedziale 50-60 proc. regionalnej średniej. Gwarancję wsparcia dla swoich przedsięwzięć miały tylko samorządy z pierwszej listy.
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25.09.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych profesora Stefana Kozłowskiego, byłego ministra ochrony środowiska oraz założyciela Zielonych Płuc Polski, które
odbyły się na cmentarzu powązkowskim w Warszawie.
26.09.2007 - odbyło się uroczyste spotkanie z beneficjentami odbyło się w remizie OSP w Solcu Kujawskim, podczas którego podpisano umowy dotyczące
dofinansowania ze strony samorządu województwa, dla jednostek straży pożarnej w całym regionie. Tegoroczna suma dofinansowania wyniosła 900 tysięcy złotych Wsparcie otrzyma 71 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu, która dotację w
wysokości 200 tys. zł z naszego urzędu oraz kolejną dotację z Urzędu Miasta
Grudziądz wykorzysta na zakup nowego samochodu gaśniczego.
26.09.2007 - w tym dniu obchodzono dziesięciolecie działalności Toruńskiego
Centrum Caritas im. bł. Marii Karłowskiej. Placówka prowadzi stację opieki,
oferującą wsparcie medyczne, realizuje program dożywania. Oferuje również
miejsca noclegowe dla bezdomnych i opiekę socjalną dla ofiar przemocy. W
uroczystościach jubileuszowych uczestniczył Członek Zarządu Województwa
Zbigniew Sosnowski.
27-28.09.2007 - w Brukseli odbywało się IV Forum Kohezyjne w Brukseli. Spotkanie zainaugurowało wspólnotową debatę nad przedstawionym przez Komisję
Europejską w maju IV Raportem na temat spójności (tzw. Raportem Kohezyjnym). W konferencji uczestniczył Marszałek Województwa Piotr Całbecki. Istotą
kolejnych raportów kohezyjnych jest analiza trendów w gospodarkach i sytuacji
społecznej państw członkowskich oraz zmian zachodzących pod wpływem unijnej polityki spójności w ciągu ostatnich trzech lat. Marszałek odbył w Brukseli
także serię spotkań z politykami i samorządowcami. Rozmawiał m. in. z kierownictwem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, polskimi eurodeputowanymi oraz
wysokimi rangą przedstawicielami Komisji Europejskiej. Znalazł też czas na
spotkanie z bydgoskimi artystami. 27 września w Hasselt, stolicy belgijskiej
Limburgii, wziął udział w wystawionym przez zespół Opery Nova spektaklu
„Madame Butterfly”, a po przedstawieniu spotkał się z jej wykonawcami.
26.09.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki spotkał z wicestarostom tucholskim Tadeuszem Zaborowskim. Dyskutowano o połączeniach
kolejowych na terenie powiatu tucholskiego.
26-28.09.2007 - W Muzeum Etnograficznym w Toruniu odbywał się cykl spotkań z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego naszego województwa. W poniedziałek 26 września na zaproszenie Marszałka Województwa
Piotra Całbeckiego przybyli reprezentanci Starostw Powiatowych, Urzędów
Miast oraz Urzędów Gmin z powiatów: bydgoskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego oraz żnińskiego. 27 września
w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów z powiatów: inowrocławskiego, włocławskiego, aleksandrowskiego, lipnowskiego i radziejowskiego.
Na ostatnim z cyklu spotkań 28 września, pojawili się goście z powiatów: toruńskiego, grudziądzkiego, brodnickiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego,
rypińskiego oraz wąbrzeskiego. Były to trzy pracowite dni zarówno dla samorządowców, jak i gospodarzy spotkania. Wspólnie dyskutowano o zaangażowaniu samorządów szczebla wojewódzkiego, miejskiego i gminnego w istotne
dla regionu wydarzenia sportowe oraz z dziedziny zdrowia i polityki społecznej.
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W cyklu spotkań uczestniczył członek Zarządu Województwa Zbigniew
Sosnowski.
27.09.2007 - w Urzędzie Marszałkowskim odbyły się kolejne konsultacje dotyczące przyszłorocznego rozkładu jazdy pociągów. W spotkaniu z przedstawicielami samorządów powiatu tucholskiego uczestniczyli Wicemarszałek Maciej
Eckardt oraz Członek Zarządu Bartosz Nowacki. Ze strony samorządu do rozmów zasiedli: członek zarządu powiatu tucholskiego Piotr Broszkiewicz, wójt
gminy Śliwice Daniel Kożuch, radny gminy Śliwice Stanisław Wasilewski, Andrzej Urbański z Urzędu Gminy Śliwice oraz Krzysztof Szulczyk ze Starostwa
Powiatowego w Tucholi.
27.09.2007 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich spotkał się z Emilią Fladrowską - wolontariuszką z bydgoskiej fundacji Przystań Nadziei. Fundacja pomaga osobom chorym na schizofrenię. Podczas spotkania rozmawiano
o problemie, jakim jest marginalizacja osób chorych na schizofrenię. Punktem
spotkania była też dyskusja nad możliwościami pozyskania środków finansowych dla fundacji. Wicemarszałek Hartwich otrzymał też materiały informacyjne
na temat placówki i jej funkcjonowania.
29.09.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki uczestniczył
w uroczystych obchodach 100-lecia skautingu, 90 rocznicy harcerstwa na Ziemi
Mogileńskiej oraz w 10 rocznicy utworzenia Harcerskiego Kręgu Saniorów Hufca ZHP w Mogilnie.
30.09.2007- na zaproszenie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi "Promyk Nadziei"
w Żabienku, Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wziął udział
w Imprezie Rodzinnej, dotowanej przez samorząd województwa. W programie
znalazły się m.in. konkursy na najciekawsze drzewo genealogiczne, na najsmaczniejszą potrawę, a także konkurs plastyczny „Stop przemocy w rodzinie”.
1.10.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystej
inauguracji roku akademickiego 2007/2008 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w której wzięli również udział Prezydent Litwy Valdas Adamkus
i Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Marszałek wygłosił podczas uroczystości przemówienie, w którym dziękował prezydentom za zaszczyt
goszczenia ich na ziemi kujawsko-pomorskiej.
1.10.2007 - na zaproszenie Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego,
Marszałek Województwa Piotr Całbecki był obecny na uroczystości przekazania
kluczy do bram Torunia Prezydentowi Litwy Valdasowi Adamkusowi i Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Lechowi Kaczyńskiemu. Uroczystość odbyła
się w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu. Marszałek Piotr
Całbecki uczestniczył także w otwarciu Konsulatu Honorowego Republiki Litwy
w Polsce, z siedzibą w Toruniu.
1.10.2007 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich uczestniczył w zorganizowanych przez samorządowe władze województwa w gmachu Filharmonii
Pomorskiej obchodach Światowego Dnia Muzyki. W spotkaniu na zaproszenie
władz województwa wzięli również udział działający w Kujawsko-Pomorskiem
wybitni przedstawiciele świata muzyki oraz osoby zasłużone dla regionalnych
instytucji muzycznych. Trzydzieści dwie szczególnie zasłużone dla rozwoju życia muzycznego osoby otrzymały nagrody Marszałka Województwa.
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1.10.2007 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich uczestniczył w inauguracji roku akademickiego Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, która
odbyła się w Filharmonii Pomorskiej. Poza uroczystą immatrykulacją oraz wystąpieniami władz uczelni, uroczystość była okazją do dyskusji o perspektywach
rozwoju bydgoskich uczelni i podwyższaniu standardów edukacyjnych.
1.10.2007 - Członek Zarządu Zbigniew Sosnowski spotkał się 1 października na
uroczystym obiedzie z przedstawicielami toruńskiego oddziału Stowarzyszenia
Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę. Spotkanie było okazją do refleksji,
wspomnień oraz podsumowania 20 lat działalności organizacji. Do zasług organizacji należy przede wszystkim rejestracja ponad 20 tysięcy osób poszkodowanych, skierowanie ponad 15 tysięcy wniosków o pomoc humanitarną
do Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” oraz opracowanie prawie 5 tysięcy
wniosków do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Poza
tym członkowie organizacji inicjują spotkania i uroczystości, które pozwalają
pogłębić i zachować wiedzę o osobach represjonowanych w latach 1939 -1945.
2.10.2007 - studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
zainaugurowali rok akademicki 2007/1008. W uroczystościach uczestniczył Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich.
2.10.2007 - spotkanie Członka Zarządu Województwa Bartosza Nowackiego
z burmistrzem Kcyni Tomaszem Szczepaniakiem oraz radnym województwa
Adamem Krollem, na którym były omawiane bieżące sprawy gminy.
2.10.2007 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich uczestniczył w konferencji pedagogiczno - lekarskiej, dotyczącej opieki profilaktycznej nad
uczniami szkół zawodowych, zorganizowanej przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu. Tematem konferencji była między innymi ocena stanu
zdrowia młodzieży z obszaru działania WOMP Toruń w latach 2004-2007,
na podstawie wyników badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.
3.10.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki i Wicemarszałek Maciej
Eckardt uczestniczyli w inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie
Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Częścią uroczystości było
otwarcie Regionalnego Centrum Innowacyjności. Jego działalność podwyższy
jakość kształcenia na bydgoskiej uczelni, ale przede wszystkim umożliwi zbliżenie środowisk akademickich z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw.
4.10.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki oficjalnie otworzył zorganizowane przez Urząd Marszałkowski oraz Fundację Wspomagania Wsi, seminarium poświęconym informatyzacji gmin. Podczas spotkania zaprezentowano tak
zwaną metodę e-Vita, zakładającą współfinansowanie informatyzacji na terenach wiejskich ze środków własnych samorządów oraz z unijnych programów
pomocowych.
4.10.2007- Marszałek Województwa Piotr Całbecki i Wicemarszałek Edward
Hartwich podjęli odwiedzającego Toruń i Bydgoszcz, podsekretarza stanu
w Ministerstwie Zdrowia Grzegorza Gołdynię. Podczas spotkania omawiano sytuację służby zdrowia w regionie i samorządowe plany funkcjonowania szpitali i
placówek opieki zdrowotnej. Wiceminister gościł w Toruniu i Bydgoszczy na za-
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proszenie Marszałka Województwa.
4.10.2007 - W Urzędzie Marszałkowskim odbyła się uroczystość podpisania
umowy pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskiem a Powiatem Brodnickim. Dokument podpisali: Marszałek Województwa Piotr Całbecki, Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt oraz Starosta Brodnicki Waldemar Gęsicki,
Wicestarosta Marek Kaźmierkiewicz i Skarbnik Aleksandra Sternicka - Rafało.
Na mocy tej umowy dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w Brodnicy do końca 2007 roku powstanie
czwarty w województwie Zakład Aktywności Zawodowej. Placówka będzie prowadziła działalność gospodarczą o charakterze usługowym, hotelarsko-gastronomicznym i obsługowo-rehabilitacyjnym, zatrudni 30 osób niepełnosprawnych.
4.10.2007 - W toruńskim Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym odbyła się konferencja prasowa z udziałem wiceministra Grzegorza Gołdyni i wicemarszałka
Województwa Edwarda Hartwicha, której głównym tematem było przekształcenie placówki w szpital uniwersytecki Collegium Medicum UMK. Następnie Wicemarszałek Hartwich wraz z ministrem Gołdynią odwiedzili oddziały toruńskiego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, toruńskiego Wojewódzkiego
Szpitala Dziecięcego oraz Centrum Onkologii w Bydgoszczy. W każdej z wizytowanych jednostek dyrektorzy zaprezentowali ogólną sytuację szpitali oraz zasady ich funkcjonowania.
5.10.2007 - W Książnicy Tucholskiej inaugurację nowego roku akademickiego
obchodzili studenci i pracownicy Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem
w Tucholi. W uroczystościach uczestniczył Wicemarszałek Województwa
Edward Hartwich. Uczelnia jest samorządową, niepubliczną szkołą wyższą. Jej
powołanie jest inicjatywą lokalną, a utworzona została przez Towarzystwo
Rozwoju Regionalnego „Promocja Borów Tucholskich", w skład którego wchodzą samorządy powiatu tucholskiego. Uczelnia swą działalność rozpoczęła
w 2003 roku.
7.10.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski złożył kwiaty
i wygłosił przemówienie podczas uroczystości poświęconym pamięci pomordowanych w czasie II wojny światowej, które odbyły się w miejscowości Rak,
w gminie Skrwilno. W uroczystościach uczestniczyli także przedstawiciele lokalnych samorządów oraz mieszkańcy.
8.10.2007 - W Koronowie odbyła się konferencja na temat rozwoju turystyki
w Dolinie Brdy, w której uczestniczył Marszałek Województwa Piotr Całbecki.
Dyskutowano między innymi o tym, jak lokalne społeczności mogą łączyć wysiłki w celu turystycznego wypromowania wsi, o możliwościach rozwoju żeglugi
na dolnej Brdzie, a także o przeznaczonych na rozwój turystyki środkach
Regionalnego Programu Operacyjnego. Spotkanie zorganizowały wspólnie władze gminy Koronowo i Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Koronowo.
8-11.10.2007 - Nasz region był jednym z 200 europejskich miast i regionów,
wybranych przez Komisję Europejską do współorganizowania Europejskiego
Tygodnia Miast i Regionów Open Days, w Brukseli. Uczestnikom tego ważnego
europejskiego wydarzenia zaprezentowano założenia Kujawsko-Pomorskiej
Sieci Informatycznej oraz ofertę inwestycyjną regionu. Władze samorządu województwa reprezentował Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich.
Open Days to doroczna impreza, która gromadzi w Brukseli polityków i eksper-
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tów polityki regionalnej, a także przedstawicieli biznesu, systemu bankowego
i organizacji pozarządowych. Jej celem jest prezentacja regionalnych strategii,
zmierzających do stworzenia optymalnych warunków dla wzrostu gospodarczego oraz powstawania nowych miejsc pracy. Hasło tegorocznych Open
Days brzmiało „Czas na rezultaty - regiony źródłem wzrostu i zatrudnienia”.
Kujawsko-Pomorskie wzięło w nich udział już po raz trzeci.
8-10.10.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wziął udział
w Targach Nieruchomości Inwestycyjnych EXPO REAL, które odbyły się w Monachium. Targi EXPO REAL są jedną z największych tego typu imprez na świecie, skierowanych do inwestorów i firm z branży nieruchomości. Stanowią doskonałe zaplecze do prezentacji potencjału inwestycyjnego i zawierania kontaktów biznesowych. Szczególną popularnością cieszą się wśród odwiedzających
z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Austrii oraz USA. Bogaty program towarzyszący
targom to liczne konferencje, przeglądy aktualnych terenów i innowacji na rynku
nieruchomości.
9.10.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski wręczył nominacje Marszałka Województwa na nową kadencję członkom Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Przewodniczącą gremium
została Aleksandra Poeplau.
11.10.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki wraz z Komisarz ds. Polityki Regionalnej Danutą Hübner, podpisali w Brukseli Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. Podpisanie RPO miało uroczystą oprawę - odbyło
się podczas trwającego od 8 do 10 października w Brukseli Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów Open Days. RPO to strategiczny dokument, zgodnie
z którym samorząd województwa rozdysponuje przypadające na nasz region
wsparcie w wysokości 951 milionów euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Najwięcej pieniędzy z RPO - ponad 252 miliony euro - przeznaczymy na rozwój gospodarczy, wspierając przedsiębiorstwa i instytucje tzw.
otoczenia biznesu. Niewiele mniej - prawie 240 miliony euro - zainwestujemy
w infrastrukturę transportową.
11.10.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki i Komisarz ds. Polityki
Regionalnej Danuta Hübner, uczestniczyli w telekonferencji prasowej z udziałem dziennikarzy kujawsko-pomorskich mediów, która odbyła się za pomocą telemostu Bruksela-Toruń i Bruksela-Bydgoszcz. Tematem konferencji był podpisany tego dnia przez Marszałka Regionalny Program Operacyjny na lata
2007-2013.
11.10.2007 - w zorganizowanej w toruńskim Ratuszu Staromiejskim sesji plenarnej rady programowej Porozumienia Zielone Płuca Polski (ZPP), uczestniczył Członek Zarządu Zbigniew Sosnowski. Głównym punktem spotkania było
wypracowanie zadań, które beneficjenci i sygnatariusze ZPP powinni zacząć
realizować jako zadania na rzecz ochrony tożsamości kulturowej. Omówiono
także stanowisko rady programowej dotyczące udziału organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) na obszarach Zielonych Płuc Polski.
Poza tym dyskutowano także na temat znaku promocyjnego ZPP, o który od
1996 roku mogą się ubiegać przedsiębiorstwa, instytucje i osoby prawne, prowadzące działalność na terenie Zielonych Płuc Polski. W tym roku przewodniczącym Rady jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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12.10.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki otworzył II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Sytuacja człowieka słabego we współczesnej cywilizacji - OBECNOŚĆ i NIEOBECNOŚĆ”, które odbywało się 12 i 13 października w Sali Mieszczańskiej toruńskiego Ratusza Staromiejskiego. Tematem
zjazdu, zorganizowanego przez Marszałka Piotra Całbeckiego we współpracy z
Wojewodą Kujawsko-Pomorskim i Prezydentem Torunia, była sytuacja człowieka we współczesnej cywilizacji. Honorowy patronat nad sympozjum objęli
metropolita toruński ks. bp Andrzej Suski i rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. Andrzej Jamiołkowski. Dwudniowe spotkanie zgromadziło
psychologów, socjologów, filozofów i teologów z liczących się europejskich
ośrodków katolickiej myśli społecznej.
12.10.2007 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt uczestniczył z zorganizowanej w Urzędzie Marszałkowskim konferencji prasowej, inaugurującej
wojewódzką kampanię „Przeciw Uzależnieniom - Wspólna Sprawa”. Akcja
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego koordynowana przez Biuro Pełnomocnika Zarządu ds. Przeciwdziałania Narkomanii
i Alkoholizmowi, promować będzie modę na życie bez nałogów. Kampania potrwa od października do grudnia 2007 roku, październik to miesiąc przeciwdziałania narkomanii, w listopadzie organizatorzy namawiać będą do rzucania palenia, grudzień będzie miesiącem przeciwdziałania alkoholizmowi.
12.10.2007 - W Brodnicy otwarto halę sportową przy Zespole Szkół Rolniczych,
której budowę dofinansował samorząd województwa. Uroczystą wstęgę przeciął
Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski.
15.10.2007 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich uczestniczył
w otwarciu INFOTEKI - ośrodka informatycznego Wojewódzkiej i Miejskiej biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Infoteka została utworzona w ramach programu MECENAT 2007. O dotacje w jego ramach ubiegać się mogą wyłącznie
jednostki samorządu terytorialnego, które są organami założycielskimi instytucji
filmowych i organizatorami instytucji kultury. Biblioteka złożyła do Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego, wniosek o dotację na realizację zadania „INFOTEKA - ośrodek informatyczny w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Witolda Bełzy
w Bydgoszczy”. Dzięki przyznanemu w ramach projektu dofinansowaniu, utworzono 16 stanowisk komputerowych oraz 1 dla obsługi ośrodka.
16.10.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki i Członek Zarządu Zbigniew Sosnowski uczestniczyli w obchodach pięciolecia Brodnickiego Centrum
Caritas Diecezji Toruńskiej im. Biskupa Jana Chrapka. Uroczystość połączono
z obchodami Światowego Dnia Walki z Ubóstwem, w ramach których poświęcono i przekazano domy ofiarom katastrofy w Katowicach. Marszałek Piotr Całbecki wygłosił okolicznościowe przemówienie i wręczył upominek dla brodnickiego Caritasu księdzu Grzegorzowi Bohdanowi, dyrektorowi Caritas Brodnica.
W programie obchodów znalazły się także: konferencja prasowa pt.,,W przeddzień Światowego Dnia Walki z Ubóstwem”, konferencja naukowa,,Rola organizacji pozarządowych i ich współpraca z jednostkami samorządowymi”. W uroczystościach uczestniczyli również: Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Marzenna Drab, dyrektor Caritas Polska ksiądz Marian Subocz.
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16.10.2007 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich spotkał z trzyosobową delegacją Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Spotkanie zainicjowane było w związku z coraz większym niepokojem
środowiska pielęgniarek i położnych, spowodowanym pojawiającymi się informacjami dotyczącymi planowanej prywatyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej.
W trakcie spotkania wymieniono informacje na temat najbliższych planów dotyczących ochrony zdrowia w naszym województwie.
17.10.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki oraz Starostowie: bydgoski (Zbigniew Krasowski), toruński (Mirosław Graczyk) i chełmiński (Zdzisław
Gamański), Prezydent Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz, Burmistrz Chełmży
Jerzy Czerwiński oraz Wójtowie gmin Dąbrowa Chełmińska (Zbigniew Łuczak)
i Unisław (Roman Misiaszek), podpisali list intencyjny w sprawie reaktywacji
nieczynnej od 2000 roku linii kolejowej Bydgoszcz Główna-Chełmża przez Unisław. Przywrócenie połączeń na tej linii kolejowej to jeden z elementów praktycznej realizacji polityki społecznej samorządu województwa, zmierzającej
do umożliwienia tanich dojazdów mieszkańcom tych miejscowości regionu, których skomunikowanie z ośrodkami metropolitalnymi jest obecnie niedostateczne.
17.10.2007 - Marszalek Województwa Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystości otwarcia pokonkursowej wystawy XIV Międzynarodowego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Zawsze Zielono, Zawsze Niebiesko”. Organizatorem wydarzeń jest Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w
Toruniu. Podczas uroczystości, która odbyła się w Sali Wielkiej Dworu Artusa,
wręczono także nagrody dla laureatów konkursu. Wcześniej Marszałek Piotr
Całbecki był gospodarzem spotkania z Ambasadorem Białorusi Pawłem Łatuszki i Konsulem Generalnym Białorusi w Gdańsku, Rusłanem Jesiną. Goście
z Białorusi przyjechali do Torunia, aby odebrać nagrody w imieniu laureatów
XIV Międzynarodowego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży
„Zawsze Zielono, Zawsze Niebiesko”.
17.10.2007 - odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu, podczas
którego Marszałek Województwa Piotr Całbecki, wręczył nominacje członkom
Rady. Podczas posiedzenia omówiono sytuację finansową szpitala oraz dokonania placówki w zakresie przeprowadzonych w bieżącym roku remontów i zakupionego sprzętu.
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