INFORMACJA NR 10/2007
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO – POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 26.11.2007 DO 09.12.2007 R.

79. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 27.11.2007 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji:
- promocji turystycznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego i przygotowaniu prezentacji regionalnej podczas organizowanego w Poczdamie
(Niemcy) Festynu Świątecznego w dniach 14-16 grudnia 2007 roku,
- organizacji sympozjum pt: „Droga wodna Wisła - Odra, szansa dla rozwoju gospodarki Regionu” w dniu 4 grudnia 2007 roku.
2. Zarząd Województwa przyjął postanowienie Nr 175/07 w zakresie zgodności
z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 79/1000/07 - zatwierdzono na rok 2007 harmonogram rzeczowo-finansowy zadania pod nazwą „Zakup aparatury medycznej" realizowanego
przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. Rydygiera w Toruniu.
2. Nr 79/1001/07 - zmieniono uchwałę nr 66/897/2004 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2004r. w sprawie zatwierdzenia
zaktualizowanego harmonogramu finansowo-rzeczowego zadania finansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. „Budowa części dydaktycznej Regionalnego Centrum Innowacyjności przy ATR w Bydgoszczy".
3. Nr 79/1002/07 - przyznano 25 nagród finansowych Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego zasłuŜonym pracownikom i animatorom kultury.
4. Nr 79/1003/07 - powołano Zespół do przejęcia od PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. 13 autobusów szynowych serii SA106 i ich przekazania,
przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, do uŜywania Firmie PCC Rail
S.A.
5. Nr 79/1004/07 - w uchwale nr 44/459a/2003 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania Rady
Naukowej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej - KsiąŜnicy Kopernikańskiej w Toruniu wprowadzono następujące zmiany.
6. Nr 79/1005/07 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 70/896/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.10.2007 roku w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2007 zadania
pod nazwą „Remonty dróg" realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
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7. Nr 79/1006/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2007 zadania pod nazwą „Remont posadzek w ciągach ewakuacyjnych
oraz sanitariatów" realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych nr 1
w Ciechocinku.
8. Nr 79/1007/07 - w związku z rezygnacją z realizacji zadania przez podmiot
wnioskujący skreślono ofertę pod nr 1 z wykazu ofert wybranych do realizacji zapisanych w załączniku nr 3 do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 28/324/07 z dnia 7 maja 2007r. dot. rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert nr 11/2007 na wykonywanie zadań publicznych
związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie nauki
w 2007 roku przez organizacje prowadzące działalność poŜytku publicznego.
9. Nr 79/1008/07 - ogłoszono otwarty konkurs na wykonanie projektu strategii
promocji województwa kujawsko-pomorskiego zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie konkursu.
Określono jako nagrodę w konkursie zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej.
Określono regulamin przedmiotowego konkursu oraz powołano sąd konkursowy.

10. Nr 79/1009/07 - przyznano Panu Lechowi Grodzkiemu - Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Terapii UzaleŜnień i WspółuzaleŜnienia w Toruniu nagrodę roczną.
11. Nr 79/1010/07 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi im. L. Rydygiera w Toruniu na bezprzetargowe wynajęcie pomieszczenia mieszczącego się w budynku Zespołu Poradni Specjalistycznych i Konsultacyjnych
Szpitala o pow. uŜytkowej 7,60 m2.
12. Nr 79/1011/07 - zmieniono uchwałę Nr 58/796/2004 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Udzielono Panu Antoniemu Pawskiemu pełniącemu obowiązki Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
pełnomocnictwa m.in. do kierowania i zarządzania jednostką organizacyjną w zakresie oznaczonym w Statucie jednostki oraz reprezentowania jej na zewnątrz.
Utraciła moc uchwała Nr 58/796/2004 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Bogusławowi Stroszejnowi.

80. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 29.11.2007 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął sprawozdania budŜetowe za okres od dnia
1 stycznia do dnia 31 października 2007 roku z wykonania planu dochodów
i wydatków budŜetowych.
2. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji w IV kwartale br. seminarium naukowego pt. „Street working – pomaganie na ulicy” - jako elementu
wojewódzkiej kampanii przeciw uzaleŜnieniom.
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3. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji konferencji pn.
„Działania na rzecz poprawy jakości regionalnej Ŝywności i jej promocji”
w dniu 15.12.br.
Głównym celem konferencji jest przybliŜenie potencjalnym producentom z Województwa Kujawsko-Pomorskiego moŜliwości promocji produktów tradycyjnych i regionalnych, ich dystrybucji oraz zasad funkcjonowania krajowych systemów jakości
przedmiotowych produktów oraz wsparcie procesu rejestracji produktów tradycyjnych i regionalnych z terenu Pomorza i Kujaw.

4. Zarząd Województwa przyjął postanowienie Nr 176/07 w zakresie zgodności
z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 80/1013/07 - wprowadzono zmiany w uchwale Nr 11/64/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określania limitów środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o słuŜbie medycyny pracy.
2. Nr 80/1014/07 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 47/672/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie
zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania pod nazwą „Zakup
sprzętu i aparatury medycznej” na lata 2006-2007 w obiektach Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy.
3. Nr 80/1015/07 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 47/673/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2007 zadania
pod nazwą „Zakup sprzętu i aparatury medycznej” realizowanego przez
Wojewódzką Przychodnię Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy.
4. Nr 80/1016/07 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 71/913/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie
zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania pod nazwą „Modernizacja, adaptacja, remont obiektów szpitala oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej” na lata 2005 - 2007 w obiektach Kujawsko-Pomorskiego
Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.
5. Nr 80/1017/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2007 zadania pod nazwą „Modernizacja, adaptacja, remont obiektów szpitala oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej” w obiektach KujawskoPomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.
6. Nr 80/1018/07 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 30/356/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania na rok 2007
pod nazwą „Budowa urządzeń melioracji wodnych” realizowanego przez
Kujawsko - Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
7. Nr 80/1019/07 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 16/149/06 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie
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zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadań inwestycyjnych pod
nazwą „Modernizacja, remont obiektów szpitala i zakup aparatury medycznej” na lata 2005-2007 w obiektach Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa
Psychiatrycznego w Toruniu.
8. Nr 80/1020/07 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 16/150/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2007 zadania
pod nazwą „Modernizacja, remont obiektów szpitala i zakup aparatury medycznej” w obiektach Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu.
9. Nr 80/1021/07 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 62/819/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2007 zadania pod nazwą „Remonty stacji pomp, zbiorników retencyjnych i urządzeń hydrotechnicznych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
10. Nr 80/1022/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2007 zadania pod nazwą „Remont pokrycia dachowego” na rok 2007, realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 dla
Dzieci i MłodzieŜy Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille´a
w Bydgoszczy.
11. Nr 80/1023/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2007 zadania pod nazwą „Remont dachu” na rok 2007, realizowanego
przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Gen. Maczka
w Bydgoszczy.
12. Nr 80/1024/07 - zatwierdzono zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2007 zadania pod nazwą „Remont podłóg” na rok 2007, realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Gen.
Maczka w Bydgoszczy.
13. Nr 80/1025/07 - rozstrzygnięto konkurs z dziedziny kultury dla osób fizycznych, którego celem było zidentyfikowanie produktów tradycyjnych z terenu
Pomorza i Kujaw.
14. Nr 80/1026/07 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na dostarczenie prasy
w 2008 roku dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego w Toruniu.
15. Nr 80/1027/07 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie regionalnych kolejowych przewozów osób w okresie obowiązywania rozkładu jazdy pociągów,
tj. od 9 grudnia 2007 roku do 13 grudnia 2008 roku, wykonywanych trakcją
elektryczną.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia Wykonawcy
oznaczonemu firmą: „PKP Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 17.
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16. Nr 80/1028/07 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego
oraz dostawę urządzeń kopiujących.
17. Nr 80/1029/07 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego z podziałem na pięć części: na dostawę mebli biurowych.
18. Nr 80/1030/07 - zmieniono uchwałę Nr 56/770/07 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2007 r. 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.
19. Nr 80/1031/07 - udzielono Panu Wacławowi Filarowi pełnomocnictwa
do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
podczas
nadzwyczajnego
zgromadzenia
„Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o.” z siedzibą w Toruniu
w dniu 30 listopada 2007 r.
20. Nr 80/1032/07 - zmieniono uchwałę Nr 76/966/07 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie określenia
zasad przyznawania stypendium dla doktorantów.
21. Nr 80/1033/07 - rozstrzygnięto konkurs „Gospodarz Roku - Kujawsko-Pomorska Grupa Producentów Rolnych 2007”, którego celem było wsparcie
przez samorząd województwa procesów rozwoju nowoczesnych form gospodarowania w rolnictwie poprzez popularyzację i wyróŜnienie najlepszych w regionie grup producentów rolnych oraz grup producentów owoców i warzyw.
22. Nr 80/1034/07 - zmieniono uchwałę 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.

81. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 04.12.2007 R.
1.
1. Zarząd Województwa wypowiedział wysokości dotychczasowych opłat rocznych z tytułu uŜytkowania wieczystego gruntów Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przyjął nowe wysokości opłat za grunty połoŜone na terenie
województwa.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 81/1035/07 - zmieniono załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 56/755/07 z dnia 04 września 2007r.
w sprawie ustalenia udziału poszczególnych stron w składzie Podkomitetu
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Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Priorytet VI-IX) oraz
procedury określającej tryb wyłonienia i kryterium wyboru jego członków.
2. Nr 81/1036/07 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził zgodę na dokonanie zmian zakładanych produktów inwestycji Miasta Bydgoszcz, określonej we wniosku aplikacyjnym, przekraczających 15%
ich wartości.
Uchwała Zarządu Województwa stanowi podstawę do zawarcia aneksu przez
Instytucję Pośredniczącą.

3. Nr 81/1037/07 - przyjęto projekt harmonogramu konkursów na rok 2008 dla
projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
4. Nr 81/1038/07 - obciąŜono słuŜebnością gruntową nieruchomość stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, połoŜoną w Toruniu przy ul. Bydgoskiej 76, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki
nr 448/4 i 449.
Wyceniana słuŜebność dotyczy pasa o szerokości 5 m i długości 13 m.

5. Nr 81/1039/07 - przeznaczono do sprzedaŜy w drodze bezprzetargowej
na rzecz Gminy Miasta Torunia część nieruchomości, oznaczonej jako
działki: nr 448/1, nr 448/2, nr 448/3 (wszystkie o pow. 0,0001 ha), połoŜonej w Toruniu przy ul. Bydgoskiej 76.
Uchylono uchwałę Nr 74/543/2001 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie sprzedaŜy nieruchomości w formie
bezprzetargowej.

6. Nr 81/1040/07 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 22/232/07 Zarządu
Województwa Kujawsko -Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pod nazwą
„Zakup centrali telefonicznej, samochodu oraz partycypacja w kosztach
modernizacji budynku" realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Toruniu.
7. Nr 81/1041/07 - powołano komisję stypendialną do opiniowania wniosków
o przyznanie stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
osobom, które zajmują się twórczością artystyczną, upowszechnianiem
kultury i opieką nad zabytkami.
Do zadań Komisji naleŜy:
1) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o przyznanie stypendiów Marszałka
Województwa,
2) przedstawianie propozycji co do wysokości stypendiów, terminu realizacji oraz
wysokości pokrycia kosztów przedsięwzięcia Zarządowi Województwa,
3) ocena sprawozdań z wykonania programu stypendium za okres ubiegły.

8. Nr 81/1042/07 - w związku z rezygnacją z realizacji zadania przez podmiot
wnioskujący skreślono ofertę pod nr. 23 z wykazu ofert wybranych do realizacji zapisanych w załączniku nr 3 do uchwały Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego nr 28/324/07 z dnia 7 maja 2007r. dot. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 11/2007 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie nauki w 2007 roku przez organizacje prowadzące działalność poŜytku publicznego.
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9. Nr 81/1043/07 - przyznano Pani Annie Jurewicz dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu od dnia 1 do 30 grudnia 2007r. dodatek funkcyjny i motywacyjny.
10. Nr 81/1044/07 - zatwierdzono plan pracy Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Edukacji Nauczycieli we Włocławku na 2008 rok.
11. Nr 81/1045/07 - zatwierdzono plan pracy Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Edukacji Nauczycieli w Toruniu na 2008 rok.
12. Nr 81/1046/07 - zatwierdzono plan pracy Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na 2008 rok.
13. Nr 81/1047/07 - w związku z rezygnacją wnioskodawców z realizacji zadań
skreślono oferty pod numerami: 5, 7, 26, 27, 30 zapisane w załączniku nr 2
do Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 34/408/07
z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
nr 14 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie turystyki w 2007 roku przez organizacje
prowadzące działalność poŜytku publicznego.
14. Nr 81/1048/07 - zmieniono uchwałę nr 41/591/07 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie dofinansowania kosztów utworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej
w 2007 roku w Wąbrzeźnie przy ul. Sportowej ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
15. Nr 81/1049/07 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego
oraz dostawę urządzeń kopiujących - odrzucono ofertę wykonawcy.

82. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 06.12.2007 R.
1.
1. W obradach Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego uczestniczył
Wojewoda Kujawsko-Pomorski Rafał Bruski. Podczas posiedzenia omówione
zostały kwestie dotyczące współpracy Marszałka i Wojewody w kluczowych
dla województwa kujawsko-pomorskiego tematach.
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk Nr 219/07 - autopoprawka Zarządu Województwa do projektu uchwały
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie ustalenia zasad
i trybu przyznawania nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
- Druk nr 224/07 - autopoprawka Zarządu Województwa do projektu uchwały
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany budŜetu
województwa na rok 2007.
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3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 82/1050/07 - przyznano 20 stypendiów dla uczniów szkół artystycznych
w wysokości 300 złotych miesięcznie dla kaŜdego ucznia przez okres 8 miesięcy tj. od października 2007 roku do maja 2008 roku.
2. Nr 82/1051/07 - powierzono Pani Wiesławie Wnuczyńskiej pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły Policealnej Medycznej im. M. Kopernika w Toruniu
w terminie od dnia 1 grudnia 2007 r. do czasu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły kandydatowi ustalonemu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3. Nr 82/1052/07 - ustalono Panią Justynę Ziółkowską na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Policealnej Medycznej im. M. Kopernika w Toruniu na okres pięciu lat szkolnych, tj. od 1 stycznia 2008 r. do 31 sierpnia
2012 r.
PowyŜsza kandydatura podlega zaopiniowaniu przez organ sprawujący nadzór
pedagogiczny.

4. Nr 82/1053/07 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Urzędu Gminy w Złejwsi
Wielkiej o ustalenie lokalizacji dla inwestycji polegającej na budowie odcinków
dróg publicznych przebiegających przez las na (część działki ewidencyjnej
3070/1 obręb Rozgarty oraz nr 3088/3 i 3088/4 obręb Stary Toruń) w miejscowości Rozgarty, gm. Zławieś Wielka.
5. Nr 82/1054/07 - ogłoszono konkurs na projekty promujące bydgosko-toruński
obszar metropolitalny pn. „DWUMIASTO BYDGOSZCZ-TORUŃ" oraz uchwalono regulamin konkursu.
6. Nr 82/1055/07 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 50/704/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9.08.2007 roku w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2007 zadania pod nazwą
„Remonty budynków" realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
7. Nr 82/1056/07 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 42/601/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6.07.2007 roku w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2007 zadania
pod nazwą „Zakup sprzętu do utrzymania dróg i środki transportu" realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

KALENDARIUM
NajwaŜniejsze wydarzenia
26.11.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wziął udział w spotkaniu z kierownikiem Referatu Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz
Markiem Pilewskim oraz ElŜbietą Przyjemską-Kociołek, reprezentującą Urząd Miasta Torunia. Podczas spotkania wyjaśniano rozbieŜności wynikające z zamiarów
inwestycyjnych dotyczących drogi nr 15.
27.11.2007 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich uczestniczył w uroczystości wręczenia tytułu doktora honoris causa Akademii Muzycznej w Bydgoszczy profesorowi Jerzemu Godziszewskiemu. Ten wybitny pianista i pedagog jest
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pierwszym wyróŜnionym tym zaszczytnym tytułem przez bydgoską uczelnię.
Profesor od 1978 roku na stałe jest związany z bydgoską Akademią Muzyczną,
w której prowadzi klasę fortepianu. Jest równieŜ uznanym w kraju i na świecie pianistą. Koncertował nie tylko w Polsce, ale równieŜ w wielu krajach Europy i w Kanadzie. Jest finalistą VI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie oraz laureatem nagrody specjalnej ufundowanej przez Witolda
MałcuŜyńskiego. Pianista jest wybitnym interpretatorem dzieł Szymanowskiego,
a takŜe Ravela, Mozarta, Beethovena, Chopina, Liszta i wielu innych kompozytorów.
27.11.2007 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt spotkał się z delegacją
kujawsko-pomorskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Tematem dyskusji było podsumowanie działalności TKKF w roku 2007 oraz przedstawienie planów działania na rok 2008. W spotkaniu udział wzięli prezes TKKF Ryszard Zawiszewski, wiceprezes TKKF Ryszard Kowalski oraz sekretarz TKKF Janusz Chojnowski.
27.11.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami firmy PESA S.A. oraz Wicemarszałkiem Województwa
Wielkopolskiego Wojciechem Jankowiakiem. Podczas spotkania nastąpiło uroczyste przekazanie szynobusów dla województwa wielkopolskiego.
28.11.2007 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt przewodniczył kapitule
stypendialnej dla uczniów szkół artystycznych. W składzie kapituły znaleźli się takŜe dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu Dorota Zawacka - Wakarecy, dyrektor Państwowego Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy ElŜbieta Szymańska, członkowie Komisji Kultury, Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Bogdan Lewandowski i Włodzisław Giziński
oraz przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, starszy wizytator
Centrum Edukacji Artystycznej Wacław Kaput.
28.11.2007 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt spotkał się z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Leszkiem Wojtasiakiem. Podczas spotkania omówiono program „FORESIGHT”. „FORESIGHT” to przedsięwzięcie upowszechnione w świecie w latach 90. XX wieku, mające na celu wskazanie i ocenę
przyszłych potrzeb, szans i zagroŜeń związanych z rozwojem społecznym i gospodarczym oraz przygotowanie odpowiednich działań wyprzedzających z dziedziny
nauki i techniki. „FORESIGHT” jest procesem kreowania kultury myślenia społeczeństwa o przyszłości, w którym zarówno naukowcy, inŜynierowie, jak przedstawiciele przemysłu czy pracownicy administracji publicznej biorą udział w wyznaczaniu strategicznych kierunków rozwoju badań i rozwoju technologii w celu przysporzenia jak największych korzyści ekonomicznych i społecznych w gospodarce.
29.11.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki oraz Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wzięli udział w konferencji prasowej dotyczącej zmian
w połączeniach kolejowych. Podczas spotkania przedstawiciele regionalnych przewoźników kolejowych, konsorcjum PCC Rail/Jaworzno Arriva Polska i PKP Przewozy Regionalne przedstawili publicznie nowy rozkład jazdy pociągów.
Prywatne konsorcjum PCC/Arriva, debiutujące w Polsce jako operator przewozów
pasaŜerskich, 9 grudnia wypuści na tory w naszym regionie swój pierwszy skład
osobowy. Konsorcjum ma do dyspozycji 16 wyprodukowanych w bydgoskiej firmie
PESA autobusów szynowych, dzierŜawionych od samorządu województwa. PKP
uruchomi 9 grudnia nowe połączenia pospieszne, łączące nasz region z wybranymi miejscami w kraju. Powstaną teŜ bezpośrednie połączenia, umoŜliwiające
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przejazd bez konieczności przesiadki między Inowrocławiem, a Warszawą, Katowicami i Frankfurtem nad Odrą.
Konferencja odbyła się na Dworcu Wschodnim w Toruniu. Jej uczestnicy i zaproszeni dziennikarze obejrzeli m. in. nowy tabor, którym jeździć będą podróŜni w naszym regionie.
29.11.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki spotkał się z Wójtem Gminy Zakrzewo Markiem Ziemińskim. Tematem spotkania były moŜliwości
modernizacji dróg wojewódzkich znajdujących się w obrębie gminy.
30.11.2007 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich uczestniczył w Gali
Jubileuszu 110-lecia Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE
BŁOTA" S.A. Uroczystość odbyła się w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.
30.11.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski spotkał się
z Wójtem Gminy Kijewo Królewskie Mieczysławem Misiaszkiem. Wspólnie wzięli
udział w uroczystym otwarciu placu zabaw wybudowanego ze środków PROW
2004-2006.
1.12.2007 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt reprezentował Zarząd
Województwa podczas zlotu grup rówieśniczych połączonego z inauguracją 13.
edycji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Spotkanie odbyło się na lodowisku
TOR-TOR w Toruniu. Tegoroczna akcja przebiega pod hasłem „Edukacja szansą
dzieci ubogich”. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom juŜ po raz ósmy poprowadzone
zostało wspólnie z Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz Elos Kościoła Prawosławnego.
1.12.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki, Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki oraz Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski
uczestniczyli w uroczystych obchodach 140-lecia kółek rolniczych w Inowrocławiu.
Uroczystość została zorganizowana przez regionalny Związek Rolników, Kółek
i Organizacji Rolniczych. Podczas spotkania Marszałek wręczył władzom związku
Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa.
3.12.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki oraz Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt uczestniczyli w nadzwyczajnej sesji sejmiku osób niepełnosprawnych, zorganizowanej w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób
Niepełnosprawnych. Marszałek zapewnił obecnych na sesji, Ŝe wszelkie omawiane
tematy, a w szczególności te poruszone przez uczestników sesji w interpelacjach,
będą przedmiotem szczególnego zainteresowania Zarządu Województwa.
3.12.2007 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt otworzył konferencję
„Droga edukacyjno - zawodowa osoby niepełnosprawnej w świetle przepisów prawa”, zorganizowaną przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Urząd Marszałkowski.
Konferencja była częścią obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.
3.12.2007 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich uczestniczył w obchodach święta Barburki w Operze Nova w Bydgoszczy.
3.12.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki spotkał się z Zastępcą Wójta Gminy Białe - Błota Janem Jaworskim. Rozmowa dotyczyła zagadnień związanych z modernizacją drogi nr 223.
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4.12.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z nowym Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Rafałem Bruskim. Wojewoda Bruski, do niedawna
wiceprezydent Bydgoszczy, otrzymał nominację 29 listopada. Po spotkaniu w gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyła się krótka konferencja prasowa.
4.12.2007 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt uczestniczył w sympozjum naukowo - samorządowym „Rewitalizacja drogi wodnej Wisła - Odra szansą
dla gospodarki regionu” . Organizatorami sympozjum były Uniwersytet Kazimierza
Wielkiego oraz Urząd Marszałkowski.
4.12.2007 - W imieniu Marszałka Województwa Członek Zarządu Województwa
Bartosz Nowacki otworzył galę z okazji Międzynarodowego Dnia Niepełnosprawnych, która się odbyła w Mogilnie.
4.12.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wraz z dyrektorem
Departamentu Infrastruktury Tomaszem Moraczewskim odbyli cykl spotkań dotyczących budowy obwodnic w ramach RPO oraz usystematyzowania lokalnych sieci
drogowych:
• ze Starostą Mogileńskim Tomaszem Barczakiem oraz Burmistrzem Mogileńskim Leszkiem Duszyńskim,
• z Burmistrzem Janikowa Andrzejem Brzezińskim oraz Zastępcą Burmistrza
Janikowa Jackiem Dumą,
• z Burmistrzem Pakości Wiesławem Kończalem.
5.12.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki odwiedził miejsce przyszłej
budowy obwodnicy Chełmna.
Na liście projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-13
znalazło się trzynaście przedsięwzięć związanych z budową obwodnic miast. Połowę wartości wszystkich tych projektów pokryją środki RPO i budŜetu województwa. Przygotowania do realizacji większości tych projektów są głęboko zaawansowane. Zapadła juŜ większość uzgodnień w sprawie tras obwodowych Mogilna,
Strzelna, Pakości i Janikowa, w sprawie obwodnicy Lipna uzgodnienia zapadną
w najbliŜszy piątek. Ostateczna koncepcja przebiegu obwodnicy Rypina powinna
zostać przygotowana do końca stycznia 2008 r. Najdalej posunięte uzgodnienia
w sprawie montaŜu finansowego dotyczą obwodnicy Brodnicy.
Członkowie Zarządu Województwa oraz pracownicy marszałkowskiego Departamentu Infrastruktury ruszyli w teren, by w naturze sprawdzić stan tych wszystkich
przygotowań.
5.12.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki spotkał się z wójtem
gminy Baruchowo Stanisławem Sadowskim.
5.12.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki spotkał się z przedstawicielami Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NiezaleŜnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” pracowników Grupy PKP województwa
kujawsko-pomorskiego w Bydgoszczy. Podczas spotkania dyskutowano na temat
nowego rozkładu jazdy pociągów PKP.
5.12.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski wręczył nagrody
zwycięzcom konkursu Gospodarz Roku - Kujawsko-Pomorska Grupa Producentów
Rolnych 2007 r. Celem konkursu była popularyzacja idei tworzenia grup producentów rolnych. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w oddziale KujawskoPomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Przysieku.
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5.12.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski uczestniczył
w sesji Rady Powiatu Brodnickiego.
6.12.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki oraz Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt uczestniczyli w gali wręczenia nagród w konkursie „Województwo Kujawsko-Pomorskie bez Barier”. Celem konkursu było promowanie takiego myślenia o przestrzeni publicznej, by zastosowane w niej rozwiązania czyniły
ją dostępną i przyjazną przestrzenią bez barier m. in. dla osób poruszających się
na wózkach czy niewidomych. O tytuł obiektu najlepiej dostosowanego do potrzeb
osób niepełnosprawnych rywalizowały 63 obiekty. Spośród tych kandydatur kapituła wybrała dziesięć, którym przyznała nagrodę główną oraz osiemnaście, które
wyróŜniła. Gala wręczenia nagród w konkursie była częścią obchodów międzynarodowego święta osób niepełnosprawnych. Odbyła się w Teatrze Horzycy w Toruniu.
6.12.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki przyjął w Urzędzie Marszałkowskim Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Rafała Bruskiego. Wojewoda wziął
udział w obradach Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas spotkania omówione zostały kwestie dotyczące współpracy Marszałka i Wojewody
w kluczowych dla województwa kujawsko-pomorskiego tematach. Spotkanie zostało połączone z konferencją prasową.
7.12.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki uczestniczył w uroczystej gali X. jubileuszowej edycji Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play", która
odbyła się w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Do głównych
celów programu naleŜą m. in. promocja etyki w działalności gospodarczej, wspieranie rozwoju firm poprzez promowanie przedsiębiorstw działających zgodnie
z prawem i zasadami etyki, poprawianie wizerunku przedsiębiorstw polskich, poprzez promowanie w środkach masowego przekazu firm, które rzetelnie, zgodnie
z zasadami etyki, prowadzą działalność gospodarczą.
8.12.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki, Wicemarszałek Województwa
Edward Hartwich oraz Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski wzięli
udział we wręczeniu nagród zwycięzcom konkursu „Agricola - Syn Ziemi". Głównym celem konkursu jest promowanie osób związanych z rolnictwem, które w swojej pracy łączą dobre wyniki ekonomiczne z aktywnością społeczną. Do Urzędu
Marszałkowskiego wpłynęło pięćdziesiąt kandydatur, spośród których kapituła wybrała pięcioro laureatów. Gala odbyła się w Teatrze Horzycy w Toruniu.
9.12.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski wziął udział
w IX Powiatowej Wystawie „Stoły Wigilijne na Kujawach” w Fabiankach. Po wystawie spotkał się ze Starostą Włocławskim Janem AmbroŜewiczem oraz Wójtem
Gminy Fabianki Janem KrzyŜanowskim.

Sporządzono, 09 grudnia 2007 roku

