INFORMACJA NR 9/2007
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 29.10.2007 DO 14.11.2007 R.

72. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 30.10.2007 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informacje:
- o stanie zobowiązań Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg tytułów
dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
- o stanie należności Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych
za okres od 1 stycznia do 30 września 2007 roku.
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 161/07 do nru 163/07.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 72/917/07 - odwołano z dniem 30.10.2007 roku Pana Bogusława
Stroszejna ze stanowiska dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku.
2. Nr 72/918/07 - z dniem 31.10.2007 roku powierzono Panu Antoniemu
Pawskiemu pełnienie obowiązków dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku do czasu
powołania dyrektora jednostki.
3. Nr 72/919/07 - wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjno-Zakaźnemu im. T. Browicza w Bydgoszczy na zakup ze środków
własnych Szpitala, zamrażarki niskotemperaturowej z przeznaczeniem
dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala.
4. Nr 72/920/07 - zmieniono uchwałę Nr 34/408/07 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego 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.
5. Nr 72/921/07 - ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy.
Utraciła moc uchwała Nr 33/401/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wszczęcia procedury powołania na
stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy pani Marii
Sobczak.
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6. Nr 72/922/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
pn. „Remont budynków” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
7. Nr 72/923/07 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Zarządu Powiatu
w Chełmnie o ustalenie lokalizacji dla inwestycji polegającej na budowie
południowej obwodnicy miasta Chełmna, łączącej drogę wojewódzką
nr 550 z drogą krajową nr 1, gmina Chełmno.
8. Nr 72/924/07 - dokonano oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionego do rybactwa - Pana
Michała Kowarskiego, zamieszkałego w Brodnicy.
9. Nr 72/925/07 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o ustalenie lokalizacji dla inwestycji polegającej na budowie drogi DW5a w Lubiczu, gmina Lubicz.
10. Nr 72/926/07 - zmieniono uchwałę nr 41/591/07 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie dofinansowania w 2007 roku kosztów utworzenia i działania zakładu aktywności
zawodowej w Wąbrzeźnie przy ul. Sportowej ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
11. Nr 72/927/07 - powołano Pana Tomasza Moraczewskiego na Pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do spraw Rozwoju
Sieci Drogowej.
Zakres udzielonego pełnomocnictwa obejmuje inicjowanie przedsięwzięć związanych z planowaniem przestrzennym oraz strategią rozwoju sieci drogowej
województwa kujawsko-pomorskiego, a także koordynację działań pomiędzy
organami zarządzającymi drogami a departamentami Urzędu Marszałkowskiego.

12. Nr 72/928/07 - w uchwale Nr IV/58/07 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu województwa
na rok 2007 uszczegółowionej uchwałą Nr 12/83/07 Zarządu Województwa z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2007r.
wprowadzono zmiany.
13. Nr 72/929/07 - w uchwale Nr 12/84/07 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2007 wprowadzono zmiany.
14. Nr 72/930/07 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne na świadczenie usług publicznych
w zakresie regionalnych kolejowych przewozów osób wykonywanych na
liniach elektrycznych w okresie od 9 grudnia 2007 roku do 11 grudnia
2010 roku, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
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Dokonano wyboru oferty w zakresie pakietu B (obejmującego wykonywanie regionalnych kolejowych przewozów osób na liniach elektrycznych), złożonej
przez: PKP Przewozy Regionalne Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Grójeckiej 17.

73. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 6.11.2007 R.
1.
1. Zarząd Województwa omawiał założenia Funduszu Wsparcia na lata
2008-2010.
Po konsultacjach z prezydium konwentu wójtów i konwentu burmistrzów, Urzędem Statystycznym w Bydgoszczy i Regionalną Izbą Obrachunkową, zaproponowano, iż Fundusz Wsparcia będzie sumą strumieni finansowych skierowanych na wspieranie realizacji przedsięwzięć istotnych z punktu widzenia rozwoju gmin będących w trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej.
W skład Funduszu Wsparcia wchodzić będą następujące rodzaje środków
finansowych:
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Budżetu Województwa,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej,
- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych,
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (realizacja PROW),
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (realizacja RPO).
- Europejski Fundusz Społeczny (realizacja PO KL)
Każdy ze strumieni finansowych będzie planowany i wykorzystywany zgodnie
z odpowiadającymi mu regułami prawno-organizacyjnymi.
W przypadku realizacji zadań współfinansowanych przez fundusze UE pomoc
finansowa w formie dotacji celowej służyć będzie poszerzeniu zakresu realizowanych zadań.
Podstawowym kryterium powinna być wielkość wskaźnika G w oparciu o dane
Ministerstwa Finansów. Jako kryteria uzupełniające zaproponowano:
- poziom dochodów własnych gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca, określone na podstawie danych przetwarzanych w systemie zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego Besti@ przez RIO w Bydgoszczy (DM),
- liczba długotrwale bezrobotnych na 1000 mieszkańców (DB).
Ponadto do rozważenia pozostaje:
- nadwyżka operacyjna jednostkach samorządowych, na podstawie danych
Ministerstwa Finansów (NO),
- udział na liście 500 najbiedniejszych gmin (NG).
Poszczególnym kryteriom przypisane zostaną odpowiednie wagi w celu wyliczenia Wskaźnika Wsparcia (WW) i wskazania na pozycję gminy na liście potencjalnych beneficjentów. Wagi poszczególnych wskaźników zostaną skonsultowane z samorządami lokalnymi.
Zaproponowano, aby spośród gmin zakwalifikowanych do korzystania z Funduszu Wsparcia zostało wyłonionych 10, które charakteryzują się najniższym
Wskaźnikiem Wsparcia. Ponadto analiza sytuacji społeczno-gospodarczej
i ekonomiczno-finansowej tych gmin wskazuje, iż bez wyraźnej pomocy z zewnątrz nie będą one w stanie realizować aktywnej polityki rozwoju lokalnego.
Gminy zaliczone do tej kategorii będą korzystały ze wsparcia przewidzianego
na okres 3-letni (2008-2010) na realizację opracowanego wcześniej programu
rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, uwzględniającego najistotniejsze zagadnienia i problemy związane z gospodarką lokalną gminy.
Pozostałe gminy, zaliczone do kategorii beneficjentów Funduszu Wsparcia, będą korzystały ze wsparcia na realizacje pojedynczych projektów w układzie jed-
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norocznym, wynikających z opracowanego planu rozwoju wskazującego na
efekty uzyskane w wyniku uzyskania dotacji.
Zaproponowano, aby poziom dofinansowania projektu, realizowanego przez
poszczególnych beneficjentów nie był większy niż 85% jego wartości. Wkład
własny beneficjenta powinien wynosić minimum 15% wartości projektu.
Poziom dofinansowania dla poszczególnych gmin, beneficjentów Funduszu
Wsparcia będzie zróżnicowany i będzie pochodną Wskaźnika Wsparcia (WW)
i gęstości zaludnienia (GZ). Zakłada się, że WW będzie miało 80% wagi i GZ20% wagi.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienie Nr 164/07 w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
3. Zarząd Województwa przyjął informację kwartalną za okres od 1 stycznia
do 30 września 2007 r. o stanie należności i zobowiązań samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną.
2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 211/07 - w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczącej nadania nowego statutu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 73/931/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
pn. „Zakup mebli biurowych i komputera do pracowni grafiki komputerowej” na rok 2007, realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji
Kultury w Toruniu, finansowanego z ich środków własnych.
2. Nr 73/932/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2007 zadania pn. „Wymiana posadzek ciągów ewakuacyjnych” na rok
2007, realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille´a w Bydgoszczy.
3. Nr 73/933/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
pn. „Przebudowa pomieszczeń” na rok 2007, realizowanego przez Szkołę Policealną Medyczno-Społeczną w Inowrocławiu.
4. Nr 73/934/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej” na rok 2007,
realizowanego przez Szkołę Policealną Medyczno-Społeczną w Inowrocławiu.
5. Nr 73/935/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
pn. „Remont - usunięcie awarii pokrycia dachowego budynku Internatu”,
realizowanego przez Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego
w Bydgoszczy.
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6. Nr 73/936/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
pn. „Remont dachu wraz z ociepleniem - budynek szkoły”, realizowanego
przez Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy.
7. Nr 73/937/07 - 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 pn. „Zakup
sprzętu i aparatury medycznej” na lata 2006-2007 w obiektach Obwodu
Lecznictwa w Bydgoszczy.
8. Nr 73/938/07 - zatwierdzono zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2007 zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej”
w obiektach Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy.
9. Nr 73/939/07 - ustalono cenę udziału do 3/10 części nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Skarbu
Państwa, położonej w Osieku n/Wisłą gmina Obrowo, oznaczonej jako
działki nr: 524/11 o pow. 0,6128 ha i 524/14 o pow. 0,0089 ha.
10. Nr 73/940/07 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup licencji i sprzętu niezbędnego dla
zwiększenia wydajności sieci teleinformatycznej obsługiwanej przez Kujawsko-Pomorską Sieć Informacyjną Sp. z o.o.
11. Nr 73/941/07 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie opracowania pn.
„Strategia promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.
W związku z tym, iż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, postępowanie unieważniono.
12. Nr 73/942/07 - w uchwale Nr 62/814/07 z dnia 25 września 2007 r.
w sprawie zaopiniowania wniosku o ustalenie lokalizacji dla inwestycji
polegającej na budowie odcinków dróg publicznych przebiegających
przez las na działce o nr ewidencyjnym 3227/21 o powierzchni 0,0776 ha
i na działce o nr ewidencyjnym 3227/25 o powierzchni 0,0695 ha w Złejwsi Małej, gm. Zławieś Wielka w § 1 sprostowano omyłkę pisarską
poprzez zmianę określenia „Gmina Białe Błota”, na określenie „Gmina
Zławieś Wielka”.
13. Nr 73/943/07 - zmieniono preliminarz kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej obejmujący okres od 01.012007 r. do 31.12.2007 r., stanowiący załącznik do uchwały nr 4/19/07 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 12 stycznia 2007 r.
14. Nr 73/944/07 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Miejskiego Zarządu
Dróg we Włocławku o ustalenie lokalizacji dla inwestycji polegającej na
budowie ulicy łączącej ul. Polną z ul. Okrężną we Włocławku.
15. Nr 73/945/07 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Miejskiego Zarządu
Dróg we Włocławku o ustalenie lokalizacji dla inwestycji polegającej na
przebudowie układu komunikacyjnego Komunalna - Witosa - Cmentarna
we Włocławku.
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16. Nr 73/946/07 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie regionalnych kolejowych przewozów osób w okresie
obowiązywania rozkładu jazdy pociągów wykonywanych trakcją elektryczną tj. od 9.12.2007 r. do 13.12.2008 r.
17. Nr 73/947/07 - zmieniono uchwałę w sprawie powołania Kapituły ds. Stypendiów na pierwszy semestr roku akademickiego 2007/2008.
§ 1 pkt 16) otrzymał nowe brzmienie:
„16) Pan prof. dr hab. Janusz Kutta - Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku,”

74. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 8.11.2007 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji stoiska regionalnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Międzynarodowych Targach
„Grüne Woche” w Berlinie w terminie 18-27 stycznia 2008 roku celem
znajdowania oraz promowania nowych rynków zbytu na produkty rybne.
2. Zarząd Województwa zaakceptował realizację zadań promocyjnych w ramach projektu „Krok w przyszłość-stypendia dla doktorantów II edycja”
(poddziałanie 8.2.2 „Regionalne Strategie Innowacji”, Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).
3. Zarząd Województwa przyjął postanowienie Nr 74/165/07 w zakresie
zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 74/948/07 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 69/950/2004 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego harmonogramu finansowo-rzeczowego zadania finansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. „Modernizacja urządzeń ochrony
przeciwpowodziowej w dolinie Sartowice - Nowe”.
2. Nr 74/949/07 - ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum
Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.
3. Nr 74/950/07 - wprowadzono zmiany w załączniku 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.
4. Nr 74/951/07 - postanowiono przekazać w formie darowizny sześć zestawów komputerowych na własność jednostkom:
1) Gminie Kijewo Królewskie - Urzędowi Gminy Kijewo Królewskie
2) Gminie Lubraniec - Szkole Podstawowej w Dąbiu Kujawskim
3) Gminie Kruszwica - Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa
w Woli Wapowskiej
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4) Gminie Mogilno - Przedszkolu Nr 1 im. J. Korczaka w Mogilnie
5) Gminie Inowrocław - dla Domu Dziecka w Jaksicach.
5. Nr 74/952/07 - dokonano oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionego do rybactwa - Pana
Edwarda Skubisza, zam. w Warszawie, Pana Mirosława Dąbrowskiego
zam. w Toruniu, Pana Andrzeja Kraińskiego, zam. w Toruniu, Pana Witolda Olszewskiego, zam. w Warszawie.

75. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z 13-14.11.2007 R.
1.
1. Zarząd Województwa zatwierdził Wstępny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
Wykaz zostanie poddany procesowi szerokich konsultacji społecznych.
2. Zarząd Województwa podjął decyzję o promocji Bydgosko-Toruńskiego
Obszaru Metropolitarnego na antenie Radia Eska w dniach od 18 do 28
listopada 2007 roku.
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 166/07 do nru 169/07.
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk Nr 212/07 - w sprawie odwołania i powołania przewodniczącego Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczne Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu
- Druk Nr 214/07 - w sprawie zatwierdzenia Statutu Regionalnego Zespołu
Opieki Paliatywnej - Domu Sue Ryder w Bydgoszczy
- Druk Nr 215/07 - w sprawie odwołania i powołania przewodniczącego Rady Społecznej Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 75/953/07 - dokonano zmian w składzie Rady Programowej Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu.
2. Nr 75/954/07 - powierzono Pani Annie Jurewicz stanowisko dyrektora
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu na okres 5 lat szkolnych tj. od dnia 13 listopada 2007 r. do dnia 31 sierpnia
2012 r.
3. Nr 75/955/07 - zatwierdzono na rok 2007 harmonogram rzeczowo-finansowy zadania pn. „Zakupy inwestycyjne" realizowanego przez Centrum
Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu" w Toruniu.
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4. Nr 75/956/07 - upoważniono Pana Romana Bickiego Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych do prowadzenia w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego korespondencji z instytucją zarządzającą i wdrażającą oraz do załatwiania spraw, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w zakresie wynikającym z realizacji projektu „Studiuj! Europejskie stypendia dla
studentów" prowadzonego w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju
zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.2 „Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).
5. Nr 75/957/07 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego na wyposażenie i doposażenie biur w Departamentach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
6. Nr 75/958/07 - udzielono pełnomocnictwa Panu Edwardowi Hartwichowi
do udziału i wykonywania w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
„Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.” z siedzibą w Bydgoszczy, w dniu 15
listopada 2007 r.
7. Nr 75/959/07 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli biurowych.
Postępowanie unieważniono z powodu nie złożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
8. Nr 75/960/07 - 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.
9. Nr 75/961/07 - wyznaczono Pana Marcina Habel p.o. Naczelnika Wydziału Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do
udziału z czynnym i biernym prawem wyborczym, podczas V Walnego
Zebrania członków Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej w
dniu 15 listopada 2007 roku w siedzibie Urzędu Miasta Bydgoszczy.
10. Nr 75/962/07 - zatwierdzono projekt dokumentu pn. „Zasady wyboru projektów kluczowych w ramach indykatywnego wykazu indywidualnych
projektów kluczowych współfinansowanych ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007 - 2013".
11. Nr 75/963/07 - przyjęto Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO") - wersja 2 do konsultacji społecznych.

9
12. Nr 75/964/07 - przyjęto projekt Indykatywnego wykazu indywidualnych
projektów kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
Utraciła moc uchwała nr 9/51/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 6 lutego 2007 roku w sprawie przyjęcia Indykatywnego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 - projekty kluczowe współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013.

KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
28.10.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki wraz z Prezydentem Bydgoszczy Konstantym Dombrowiczem wręczyli nagrodę zwyciężczyni konkursu
na najlepszą interpretację piosenki Anny Jantar na Festiwalu Twórczości Niezapomnianych Artystów Polskich „Pejzaż bez Ciebie” w Bydgoszczy. Wręczenie
nagrody odbyło się w bydgoskiej Operze Nova podczas koncertu galowego festiwalu. Organizację imprezy wsparł Urząd Marszałkowski.
30.10.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki, Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt oraz Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki
wzięli udział w spotkaniu z nowo wybranymi parlamentarzystami z naszego
regionu. Spotkanie odbyło się w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego
w Toruniu. Marszałek zaprosił wszystkich parlamentarzystów do „gry w jednej
drużynie” - czego symbolem mają być koszulki z logo województwa, nazwiskiem i numerem, które Marszałek wręczył parlamentarzystom - i do wspólnej
pracy dla Kujawsko - Pomorskiego. Nowi posłowie i senatorzy otrzymali również
mapy województwa z naniesionymi najważniejszymi dla województwa inwestycjami, które powinny być wspierane z budżetu państwa.
31.10.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski spotkał się
w Toruniu z działaczami Związku Kółek i Organizacji Rolniczych. Tematem dyskusji było przygotowanie obchodów 140-lecia Związku Kółek i Organizacji Rolniczych oraz możliwość objęcia imprezy patronatem przez Marszałka Województwa.
2.11.2007 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt gościł Wiceprezydenta Torunia Zbigniewa Fiderewicza oraz dyrektora Wydziału Sportu i Rekreacji
Urzędu Miasta w Toruniu Jarosława Więckowskiego. Tematem przewodnim
spotkania było omówienie projektu „Euroboiska” oraz rozwoju bazy sportowej
w województwie.
4.11.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski wziął udział
w obchodach „Zaduszek Witosowych” w Lipnie. Spotkanie zorganizowane zostało przez działaczy ruchu ludowego oraz społeczność Lipna.
4.11.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski spotkał się
w Świedziebni z lokalnymi działaczami Ludowych Zespołów Sportowych. Podczas spotkania podsumowana została runda jesienna piłki nożnej klasy B.
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5.11.2007 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt spotkał się w siedzibie MLKS „Gopło” w Kruszwicy z wiceburmistrzem miasta Dariuszem Witczakiem, prezesem Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego „Gopło” Lechem Sobeckim oraz radnym sejmiku województwa Ryszardem Grobelskim.
Tematem głównym spotkania było omówienie projektu „Euroboiska” oraz rozwój
bazy sportowej w województwie.
5.11.2007 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich otworzył obrady rady społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.
5.11.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski spotkał się
z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej Tomaszem Leszczyńskim oraz Wiceprezesem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Piotrem Tomaszewskim. Rozmowy dotyczyły różnych form dofinansowania dla jednostek straży pożarnej w całym regionie przez samorządu
województwa.
5.11.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki spotkał się z Wiceprezes Portu Lotniczego Lidią Wilniewczyc. Tematem dyskusji była bieżąca
sytuacja Portu Lotniczego w Bydgoszczy.
6.11.2007 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich uczestniczył w spotkaniu podsumowującym regionalne programy zdrowotne, finansowane przez
samorząd województwa. Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego we współpracy z partnerami (koordynatorami, zakładami opieki zdrowotnej, samorządami terytorialnymi) opracował programy regionalne, których głównym celem jest poprawa sytuacji epidemiologicznej w regionie. Wszystkie programy mają charakter wieloletni. Na ich realizację z budżetu województwa
przeznaczono w 2007 roku kwotę ponad 492 tys. zł. W kosztach realizacji programów uczestniczą również samorządy terytorialne, które włączyły się w ich
realizację na swoim terenie.
6.11.2007 - W imieniu Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego Członek
Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wręczył nagrodę laureatom konkursu
"Grunt na medal" 2007. W Kujawsko-Pomorskiem rywalizację w tym roku wygrała część w kompleksu Toruńskiego Parku Technologicznego licząca 10 hektarów. Teren leży tuż przy drodze krajowej nr 1, właśnie zakończono jego kompleksowe „uzbrajanie”, współfinansowane z funduszy europejskich. Nagrodą
w konkursie jest m. in. umieszczenie metryczki toruńskiego „gruntu na medal”
na stronie internetowej Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych,
a także rekomendowanie go zagranicznym inwestorom.
7.11.2007 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt przewodniczył kapitule ds. stypendiów powołanej uchwałą Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego. Zadaniem kapituły było zaopiniowanie wniosków o stypendia
marszałka województwa, które wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego na okres
semestru zimowego roku akademickiego 2007/2008. Podczas spotkania obecni
byli również prof. UKW dr hab. Urszula Wójcicka, dr Ewa Jankowska z Wyższej
Szkoły Bankowej w Toruniu, dr Włodzimierz Majewski z Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy oraz przedstawiciel komisji Kultury,
Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki Bogdan Lewandowski, pełniący funkcje
członków kapituły.
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7.11.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski wziął udział
w „Zaduszkach poetyckich” w Rypinie, poświęconych pamięci ludzi kultury
z powiatu rypińskiego. Podczas zaduszek Zbigniew Sosnowski spotkał się
z Burmistrzem Rypina Markiem Błaszkiewiczem oraz mieszkańcami miasta.
7.11.2007 - Członkowie Zarządu Województwa Bartosz Nowacki i Zbigniew
Sosnowski spotkali się ze Starostą Mogileńskim Tomaszem Barczakiem oraz
sekretarzem powiatu mogileńskiego Krzysztofem Dobrychłopem. Na spotkaniu
omawiano zagadnienia związane z gospodarką odpadami. W spotkaniu wziął
również udział dyrektor Departamentu Środowiska i Geologii Urzędu Marszałkowskiego Edward Reszkowski.
8.11.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki wziął udział w otwarciu nowej siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu. Stacja
funkcjonuje w nowym budynku przy ul. Grudziądzkiej. Nowoczesna, spełniająca
wszystkie stawiane takim obiektom wymagania siedziba stacji kosztowała samorząd województwa 2,7 mln zł.
8.11.2007 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt zorganizował spotkanie, którego głównym tematem było omówienie projektu „Euroboiska” oraz
rozwój bazy sportowej w województwie. Gośćmi wicemarszałka byli radni województwa Włodzisław Giziński, Lech Zdrojewski, Sławomir Kopyść oraz pracownicy Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.
10.11.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki był gościem IV Festiwalu
Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko”, który odbywał się w Zamku Bierzgłowskim.
Marszałek wręczył nagrodę specjalną festiwalu. Otrzymały ją dzieci z Placówki
Opiekuńczo - Wychowawczej w Głuchowie. Urząd Marszałkowski ufundował
nagrody rzeczowe w konkursie.
11.11.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystych obchodach wojewódzkich Święta Niepodległości. Obchody rozpoczęły się
w niedzielny poranek na cmentarzu komunalnym przy ulicy Grudziądzkiej w Toruniu, gdzie marszałek w wojskowej asyście honorowej złożył kwiaty pod pomnikiem poległych w latach 1918-1921. Później w Kościele Garnizonowym odbyła się msza święta w intencji Ojczyzny, celebrowana przez ordynariusza
toruńskiego, ks. biskupa Andrzeja Suskiego. Kulminacyjnym punktem uroczystości był patriotyczny wiec z udziałem samorządowych władz województwa
pod toruńskim pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.
11.11.2007 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt, przewodniczący
sejmiku Krzysztof Sikora oraz radny sejmiku Józef Rogacki reprezentowali samorząd województwa w uroczystych obchodach Święta Niepodległości w Bydgoszczy. Obchody święta rozpoczęły się od uroczystej mszy celebrowanej
przez ks. biskupa Jana Tyrawę w Katedrze Diecezji Bydgoskiej. Następnie delegacja przeszła w okolice pomnika Walki i Męczeństwa na Starym Rynku,
gdzie po podniesieniu flagi, odegraniu hymnu narodowego oraz krótkich przemówieniach okolicznościowych wojewody Zbigniewa Hoffmanna oraz prezydenta Bydgoszczy Konstantego Dombrowicza, złożyła kwiaty w imieniu samorządu
województwa.
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11.11.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski uczestniczył
w uroczystych obchodach Święta Niepodległości w Sadłowie. Spotkał się tam
z ks. proboszczem Kazimierzem Rostkowskim oraz wiernymi parafii p. w. św.
Jana Chrzciciela w Sadłowie.
11.11.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski uczestniczył
w uroczystych obchodach Święta Niepodległości w Rypinie. Podczas uroczystości spotkał się ze Starostą Rypińskim Markiem Tyburskim, Burmistrzem
Rypina Markiem Błaszkiewiczem oraz ks. prałatem Markiem Smogorzewskim.
11.11.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wziął udział
w uroczystych obchodach Święta Niepodległości w Mogilnie. Uroczystości zainaugurowała msza święta. Następnie złożył kwiaty na grobach Powstańców
Wielkopolskich w Mogilnie.
12.11.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki otworzył konferencję
„Człowiek, najlepsza inwestycja”. Tytuł konferencji to hasło przewodnie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, największego w historii Unii Europejskiej
programu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego zasadnicze założenia to wzrost zatrudnienia i spójności społecznej,
przystosowanie przedsiębiorstw, osób bezrobotnych i osób pracujących do nowych potrzeb i wymagań rynku pracy oraz wyrównywanie różnic w poziomie
edukacji na wszystkich etapach kształcenia. Podczas konferencji zaprezentowane zostały idea PO KL i zasady wdrażania regionalnego komponentu tego
programu w Kujawsko-Pomorskiem.
12.11.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski spotkał się
z przedstawicielami Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Dyskusja dotyczyła współpracy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a organizacją.
Rozmawiano także o przygotowaniu imprezy „Stół Wigilijny” podczas spotkania
opłatkowego.
12.11.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski spotkał się
ze Starostą Radziejowskim Marianem Zielińskim. Głównym tematem spotkania
były zagadnienia związane z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego.
12.11.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski spotkał się
z Wójtem Gminy Lipno Wiesławem Ośmiałowskim. Rozmowa dotyczyła społecznych konsultacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Sporządzono, 15 sierpnia 2007 roku

